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ACTA 3/2022 CONSELL DE MEDI AMBIENT 

Dia: dilluns 9  de maig de 2022 

Hora inici: 19.00h 

Lloc: Sala Ainaud de Lasarte 

Aquest acta recull les idees principals de les intervencions  i acords 

Assistents: 

• Representació de la ciutadania: Esther Cruz, Jaume Pujolràs i Pere Belmonte. No 

assisteix Andrea Soto 

• Representació dels grups municipals: Josep Parada (Junts per Sant Pol) i Gus Romero  

• (CUP Sant Pol) 

• Representació d’entitats: Joan Mestres (ADF Vallalta), Anna Romero  i Anna Rovira 

(AFA Escola Sant Pau),Xavier Solanes (Agrupació de propietaris forestals de Montnegre 

i Corredor). 

S’excusa Joan Piqueras, SEIR  l’Hotel, 

• Representació de l’Ajuntament : Isabel Llari, Regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i 

Equitat. S’excusa Elena Fernández, tècnica de medi ambient. 

Ordre del dia: 

1.Presentació persones representants d’entitats que s’incorporen al Consell:  

Agrupació de propietaris del Montnegre : En Xavier Solanes ens presenta l’entitat que 

representa i explica alguna de les actuacions que actualment estan portant a terme com és la  

la neteja forestal de la finca particular de Can Roca, de la qual els seus propietaris formen part i 

que s’han beneficiat dels ajuts per a neteges forestals proporcionats per la Diputació de 

Barcelona. S’informa que la neteja que s’està realitzant a San Roca ha estat degudament 

informada a l’Ajuntament de Sant Pol pel seu coneixement i perquè l’ajuntament pugui ajudar 

a difondre davant de possibles alertes de veïns dels beneficis d’aquesta gestió forestal. També 

informa de diferents línies d’ajuts i subvencions que les agrupacions de propietaris poden 

sol·licitar per millorar la gestió forestal. Proposa que l’ajuntament s’impliqui en la difusió 

d’aquests ajuts. 

2. Proposta de Jornada neteja popular de residus (el nostre Let’s Clean Up Europe') i setmana 

del Medi ambient 5 de juny de 2022 

La Isabel Llari, expica en què consisteix la iniciativa “Let’s Clean Up Europe”, una iniciativa 

impulsada per l’Agència de Residus a Catalunya. L’acció es realitza a tot Europa i serveix per 

conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i 

promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats. 

 Després del debat entre les diferents membres del consell,  sobre si aquesta acció popular 

s’ha de realitzar a la zona de la riera o bé en zones de transició forestal i del verd urbà, com ara 
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la zona del Pi del Soldat, s’acorda que aquesta primera jornada de neteja i retirada de residus 

es porti a terme durant el mes de juny a la zona de la riera per concienciar de la necessitat de 

no tirar residus a la riera que podrán acabar a les nostres platges en cas de rierades o 

temporals marítims. 

També s’acorda ja que la jornada de neteja popular ja que la jornada europea Let’s Clean Up 

Europe ha estat fixada aquest any pels dies del 6 al 8 de maig que a Sant Pol es realitzi en el 

marc d’un seguint d’actuacions a realitzar en el marc del Dia Mundial del Medi ambient  del 5 

de juny que aquest any té com a lema “ Una sola Terra” i que es pugui  convertir en la setmana 

del Medi ambient a SanT Pol, com a iniciativa que es podría realitzar a Sant Pol dos cops l’any: 

una a la primavera i una altra a la tardor 

Es proposen diferents activatats  a programar: 

-Neteja popular dissabte 4 de juny:  zona de la riera , entre el pont de fusta i el pont del camp 

de futbol 

-Projecte naturalització de platges i riera:  juliol un coop autoritzat el tancament de la zona 

naturalitzada ( 1ª fase) de la platja de can Villar per part de la Demarcación de Costas del 

Estado. 

-Tallers de caixes niu Parc de can Villar: setmana de l’1 al 5 de juny  

Per part de les representants de l’AFA de l’escola Sant Pau, Anna Romero i Anna Rovira i amb 

la col·laboració de l’Esther Cruz, es proposa elaborar un projecte de sensibilització ambiental 

per fer arribar a la comissió d’Escola Verda de l’Escola Sant Pau i que s’incorpori al seu projecte 

educatiu. Proposen elaborar un avantprojecte per presentar en nom del consell de medi 

ambient a l’escola abans de la finalització del curs acadèmic 21/22. 

3. Campanya de reducció de residus i millora del servei de recollida de la brossa Porta a 

Porta (PaP). 

La Isabel Llari, exposa que s’està treballant en el disseny d’una campanya de sensibilització per 

la reducció de residus i la millora del servei de recollida porta a porta  a realitzar durant el mes 

de juliol.  

En Jaume Pujolras ens recorda la preocupació que alguns restauradors del municipi fan arribar 

en relació a la necessitat de dimensionar i ampliar el servei  de recollida porta a porta durant la 

temporada estival per donar cobertura a la major afluència de visitants que s’espera aquest 

estiu després de la pandèmia.  

La Isabel Llari explica que ja es té en compte el reforç del servei durant l’estiu i les millores que 

cal fer en relació al servei de recollida porta a porta en determinades zones del municipi com 

és l’avinguda Dr. Furest on hi han diferents establiments de temporada. També explica que la 

campanya de sensibilització pretèn recollides les propostes de millora per part de la ciutadania 

del servei de recollida de residus. 

S’acorda que la campanya es tractarà en la propera sessió que queda fixada pel dia 13 de juny 

a les 19h a la Sala Ainaud de Lasarte. 

S’aixeca la sessió a les 20:45 


