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Sessió dijous 4 de desembre de 2014
A 2/4 de 8 del vespre
a Can Borrell

Reunits en sessió ordinària els membres del Consell de Medi Ambient relacionats al marge, el
dia, hora i lloc al principi indicats,
passen a tractar, els punts de l’ordre de la sessió, presidits pel regidor de Medi Ambient i
Sostenibilitat Joan Rabasseda.
Primer Punt: Presentació i aprovació de l’acta de la sessió anterior anterior.
S’aprova l’acta de la sessió del Consell Municipal de Medi Ambient celebrada el 7 de novembre
2013 després d’incorporar el nom dels següents assistents: Joan Umbert, Josep Manel
Ximenis i Sílvia Vàzquez.
Segon Punt: Actuacions ambientals que s'han dut a terme el 2014.
Es presenta un llistat de les actuacions que s’han portat a terme des de la Regidoria de Medi
Ambient i Sostenibilitat al llarg de l’any. Els assistents van afegint les aportacions o comentaris
que creuen oportuns a mesura que s’enumeren les actuacions realitzades.
2.1 Residus
Diagnosi sintètica de la recollida de residus municipals d’Arenys de Munt.
Es va encarregar aquest estudi a un consultor extern, en Pere Alzina, amb l’objectiu que el
document serveixi per a la presa de decisions de com s’ha d’orientar el servei de recollida de
brossa en el futur.
El document fa una descripció del model actual de gestió de residus Municipals i detecta els
aspectes positius i negatius del model actual de gestió de residus municipals a Arenys de Munt
(taxes, gestors de residus, incidències, àrees d’emergència, etc.).
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El sr. Gaspar Casals comenta que Arenys de Munt va ser pioner en la implantació del sistema
porta a porta i que això va permetre augmentar els nivells de recollida selectiva
considerablement. El sr. Jordi Roca comenta que al principi de la implantació es van obtenir
molt bons resultats gràcies a la vigilància i a les campanyes informatives i de seguiment.
Butlletí “Arenys de Munt Informa”
Es va publicar i repartir a totes les cases aquest document, dedicat íntegrament a la gestió de
la brossa, amb l’objectiu d’informar els vilatans sobre els resultats i el funcionament del sistema
porta a porta.
Campanya d'inspecció i seguiment d'incidències recollida selectiva PaP i contenidors.
Durant el mes de setembre es van realitzar dues inspeccions de la brossa amb l’objectiu de
millorar els resultats de la recollida selectiva porta a porta, reduir la fracció resta i regular el mal
ús que s’està fent dels contenidors de les àrees d’emergència. Les inspeccions es van fer a les
bosses de “resta” de l’àrea del porta a porta i a les àrees de contenidors. Posteriorment es van
realitzar visites personalitzades als particulars on s’havien detectat incidències durant les
inspeccions. Es comenta que hi ha veïns que aprofiten el dissabte per a treure tots els residus
barrejats i que es fa un ús incorrecte de les àrees d’emergència.
En Gaspar afegeix que caldria fer una campanya de renovació dels cubells airejats per la
recollida de la fracció orgànica. Se li respon que l’Ajuntament ja va fer una comanda de cubells
i que les persones que no en tenen, el tenen trencat o els l’han robat poden anar a l’oficina
d’atenció al vilatà per sol·licitar-ne un de nou. També l’Alcalde recorda que les persones
nouvingudes, quan s’empadronen, reben la guia d’acollida amb informació sobre el porta a
porta i un cubell.
En Gaspar també comenta que per tal d’identificar visualment el contingut de les bosses i
poder determinar si contenen la fracció correcta les bosses haurien de ser transparents. En
aquest sentit es fa referència a la taxa justa, on l’Ajuntament repercuteix el cost de les bosses
obligatòries per determinades fraccions en la taxa de la brossa.
Modificació de les ordenances fiscals. Aprovació de tarifes reduïdes.
S’informa que s’han aprovat dues noves tarifes reduïdes per la taxa de la brossa: la Tarifa tipus
III per ús del compostador, que equival a un descompte del 10% respecte la tarifa familiar, i la
Tarifa tipus IV per ús de compostador i deixalleria, que equival a un descompte del 20%. Es
recorda que l’any passat es va aprobar la tarifa tipus II per ús de la deixalleria.
També s’informa als assistents que s’ha aprovat una modificació de la llista de residus pels
quals es pot aplicar el descompte al gestionar-los a través de la deixalleria.
Respecte la reducció de la tarifa fer compostatge, el sr. Josep Manel Ximenis pregunta si s’ha
tingut en compte el fet que per aplicar el descompte hi ha d’haver un control per part de
l’Ajuntament i el procediment que s’ha de seguir per sol·licitar el descompte, ja que és una
proposta que també va fer la CUP i és normal que es preocupin per aquest tema. Se li respon
que efectivament s’ha tingut en compte i que s’aplicarà el descompte prèvia comprovació de
que realment es fa compostatge. També es comunica que hi ha un model disponible a l’OAV
que haurà d’omplir el vilatà, signant un compromís d’adhesió a la campanya de compostatge.
El sr. Ximenis demana si només ho podran sol·licitar els veïns que visquin en urbanitzacions o
qualsevol vilatà que faci compostatge, encara que visqui al nucli urbà, i si tenim previst el fet
que serà necessari que les llars que no tenen fracció vegetal, que cal afegir per reduir el grau
d’humitat del compost, si no tenen jardí no disposaran d’aquesta fracció. Se li respon que
realment qualsevol vilatà d’Arenys de Munt que faci compostatge pot sol·licitar l’aplicació de la
tarifa III o IV. Que s’ha demanat una subvenció al Ministeri per facilitar compostadors i
assessorament tècnic (a través d’Spora) a les urbanitzacions, doncs és on hi ha més
compostadors potencials que tenen jardí, i que estem pendents de la resolució, que en principi
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ha de ser a finals d’any. De moment no s’ha previst el tema de facilitar residu verd als
ciutadans que visquin al nucli urbà i en necessitin, però en Xavi Tibau comenta que es pot
comptar amb les restes de jardineria que genera el CEO amb el manteniment de parcs i jardins
municipals.
Campanya de civisme per la millora dels resultats de la recollida selectiva.
S’explica que les Regidories de Medi i Ambient i Participació estan elaborant una campanya
conjuntament per la millora de l’aspecte del poble, doncs les conductes incíviques fan que el
poble es vegi brut. S’informa que estem a la fase d’anàlisi de la situació actual i que estem
recollint propostes per la millora de la gestió. La següent fase es farà a principis d’any i
comptarà amb el recolzament d’entitas i associacions.
En Gaspar Casals opina que és molt important que es faci recollida selectiva en festes i que es
responsabilitzi als organitzadors. Que es facilitin els contenidors selectius i que des de
l’Ajutament, si s’organitzen actes, es doni exemple. Els assistents coincideixen en què es
llença tot com a rebuig i que després la brossa queda alguns dies al carrer.
2.2 Prevenció d’incendis
Manteniment de les pistes forestals PPI.
S’explica que l’Ajuntament ha signat un nou conveni amb la Federació ADF’S i la Diputació de
Barcelona, amb una durada de 4 anys per l’arranjament de camins forestals per la prevenció
d’incendis. Tot just aquesta setmana s’han realitzat les obres de manteniment als camins del
Corral, el Remei, Turó de Ca l’Amar i rial Bellsolell. Es comenta que cada any es realitzarà en
uns determinats camins, seguint el calendari establert al pla de prevenció d’incendis.
Es pregunta si aquests camins s’inspeccionaran abans de fer el manteniment perquè potser és
més necessari arreglar un camí que un altre que no s’ha fet malbé. Es respon que el vigilant
d’obres ja ho ha demanat al tècnic de la Diputació i que ha dit que no hi hauria cap problema
en fer una valoració prèvia.
L’Alcalde comenta que per tal que durin més aquestes tasques de manteniment de camins es
farà una prova pilot en un camí, que no és cap dels del pla de prevenció d’incendis, on
s’aplicarà un polímer biodegradable totalment innocu.
En Joan Viñals proposa que es faci una pavimentació com la que es fa al parc natural, per
exemple al camí que puja de Sobirans a la Creu de Rupit, amb una canalització lateral i el camí
amb forma “abombada” per facilitar la circulació de l’aigua de les pluges i que aquesta no quedi
estancada i es formin basses o xaragalls.
Requeriment de neteja forestal de les parcel·les particulars de l’urbanització Collsacreu
definides al PPU.
El sr Joan Claret pregunta si només es farà a Collsacreu aquest requeriment i se li respon que
de moment sí, perquè depèn d’un ajut concedit per la Diputació.
Pla de Vigilància Incendis Forestals PVI.
L’Ajuntament durant els mesos d’estiu col·labora amb les despeses del carburant dels guaites
per la prevenció d’incendis forestals.
2.3 Arbrat, parcs i jardins
Participació al concurs “Viles florides”
Reconeixement de 2 flors d’honor (d’un màxim de 3).
En Xavi Tibau explica que el concurs premia els muncipis que gestionen millor el verd i que el
Jurat va quedar impressionat amb el Parc de Can Jalpí, per la seva dimensió i per les espècies
que hi ha plantades, així com per la correcta gestió amb criteris de sostenibilitat. També els va
agradar molt Can Borrell, per estar situat al nucli del municipi.
La Sílvia Vázquez demana quins aspectes han valorat més positivament el jurat de Viles
Florides i se li respon que no ens han informat detalladament però segurament el fet de plantar
espècies autòctones.
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Cal dir que quan es va redactar la memòria per presentar-nos al concurs encara no havíem
iniciat la lluita biològica, però quan el jurat va venir a visitar el poble se’ls va explicar i ho van
valorar molt positivament.
Tractament biològic contra les plagues de l'arbrat viari
Aquest any s’ha fet per primera vegada un tractament biològic de l’arbrat viari. A continuació es
detallen els organismes que s’han emprat pel control de plagues i s’assenyala en un mapa els
carrers on s’ha actuat.
-El Tigre del plàtan (Corithuca ciliata) amb Anthocoris nemoralis
-La Psila (Cacopsylla pyri) que ataca albítzies i Cercis siliquastrum
amb Anthocoris nemoralis
-El pugó de les acàcies amb Aphidius colemani.
-La processionària dels pins (Thaumetopoea pityocampa)
amb Bacillus thuringiensis
Aquest any hi hagut un atac molt fort del tigre del plàtan a tot el Maresme i fins i tot els
municipis que utilitzen productes químics pel tractament fitosanitari han hagut de ruixar fins a
tres vegades. A Arenys de Munt s’han fet 3 tractaments. Cal dir que el primer tractament es va
fer quan la plaga ja estava instaurada. De cara a l’any vinent es propasa avançar els
tractaments preventius.
S’han aconseguit molt bons resultats amb les albítzies, cercis i acàcies. L’equip de tècnics
valora positivament els resultats, tot i que no és un resultat immediat i s’ha de valorar al cap
d’un temps.
La iniciativa de fer un tractament biològic és valorada positivament per tots els assistents.
La sra. Núria Vilaró opina que clavar les caixes amb xinxetes no és del tot ecològic. Li
responem que la poda, per exemple, és una agressió més forta a l’arbre. També, com que ens
van arribar algunes queixes, vam demanar a l’empresa que utilitzés grapes enlloc de xinxetes a
partir del segon alliberament. Però segons el seu punt de vista segueix sent una agressió.
Intentarem trobar un sistema que eviti l’ús de xinxetes i grapes, si és posible. Es comenta que
les caixes es podrien retirar passats uns dies perquè les poblacions de depredadors ja s’han
desplaçat fins la copa de l’arbre, però que es deixen per poder reutilitzar-les si cal fer més
alliberaments.
En Joan Viñals diu que l’any vinent es podrien posar caixes més grans i alguna mena de
cartells perquè si la gent no llegeix la pàgina web municipal potser no se n’assabenta i seria
una manera de que més gent estés informada. L’Alcalde afegeix que també es va publicar a
l’Amunt Arenys. En Ramon Planas afegeix que caldria posar una pancarta a la riera, ben
visible, a principi de temporada.
Replantada d'arbres i plantes aromàtiques
-S’han reposat 100 arbres de 9 espècies diferents al Torrent d’en Puig, Barbeta, Riera i Penya,
Lluís Companys, Panagall, Joan XIII i Can Victoriano. Tot i que hi ha hagut algunes
complicacions tècniques aquestes s’han pogut solventar.
Es pregunta perquè s’han tornat a plantar cirerers a l’avinguda Panagall quan és un arbre que
no ha funcionat en aquest carrer. En Xavi respon que els veïns van votar aquest arbre. El sr
Jordi Roca diu que en el seu moment se’ls va ensenyar una fotografia d’un cirerer gran i florit,
però que la realitat ha estat una altra i que si es preguntés novament als veïns segurament no
votarien aquest arbre.
La Sra. Núria Vilaró argumenta que després de plantar-los no es van regar i en Xavi respon
que es van regar passats uns dies, un cop es van haver plantat tots els arbres. Afegeix que
també es regaran durant els mesos d’estiu de 2015 i que s’hauria de vetllar perquè també es
reguin durant els mesos d’estiu de 2016.
-Abans de finals d’any es replantaran plantes aromàtiques al Parc de Can Jalpí i a Can Borrell.
L’Alcalde explica que totes aquestes actuacions s’han pogut dur a terme amb el pressupost
anual, sense haver d’incrementar la dotació pressupostària, i també gràcies a una subvenció
que s’ha rebut de la Diputació.
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2.4 EURONET 50/50
S’explica breument als assistents que Euronet 50/50 consisteix en un programa d’estalvi
energètic en el que participen les escoles del municipi, St. Martí i Sobirans, en què a través de
petites accions proposades pels alumnes s’aconsegueix un estalvi energètic. L’estalvi es
tradueix en un retorn a l’escola per part de l’Ajuntament, que també es veu beneficiat per
l’estalvi econòmic aconseguit per les bones pràctiques. Fins ara s’han realitzat reunions amb la
Diputació, visites a les escoles, una auditoria energètica de cada centre i la detecció de punts
de fuita i possibilitats de millora. També s’està portant a terme la formació de conserges i
mestres i des de l’Ajuntament s’ha fet la sol·licitud d’equips de mesura (termòmetres,
luxòmetres, etc) per tal que els alumnes puguin començar a prendre mesures.
2.5 Activitats ambientals organitzades des de la Regidoria de Medi Ambient i La Central
S’enumeren les activitats organitzades a la Central, Centre d’Informació del Parc Montnegre i el
Corredor situat a Arenys de Munt.

- Fem dissabte! Let's clean Europe . Activitat que s’emmarca dins la prevenció de residus i que
va consistir en la neteja de rieres i rials. 400kg residus recollits selectivament

- Retirada de tortugues de Florida del llac de Can Jalpí
-Retirada de 36 tortugues i transport al CRARC (Masquefa)
-Col·locació de cartells informatius al voltant del llac
-Xerrada sobre espècies invasores.

- Passejades guiades “Fonts i safareigs”
-Senyalització i arranjament de la font d'en Trici i Font de l'Aulet.
-Senyalització de la Font de l'Aigua Roja.

- Cens de nius d'orenetes

- Cap de setmana dels ocells - maig i novembre
-Anellament d'ocells Parc Can Jalpí
-Construcció de menjadores
-Construcció de caixes niu
-Taller de joguines

- Curs de cants d'ocells - juny i octubre

-Festa Castanyada del Parc del Montnegre i el Corredor
-Ruta de les masies i visita a la Central

- Cap de setmana de bolets: sortida, exposició i xerrada
- Setmana de prevenció de residus. Participació al mercat

de segona mà "Tria i Remena"
organitzat per la Breda de l'Eixample
-Punt informatiu Parc Montnegre i el Corredor
-Punt informatiu contra el malbaratament alimentari
-Exposició de les 3 R's: Reduir, Reutilitzar i Reciclar
-Taller de construcció de joguines amb materials reciclats

- Dia

Internacional de les Muntanyes 14 desembre pujada al Corredor i Hortsavinyà des
d'Arenys de Munt (És la darrera activitat que queda per fer abans de finalitzar l’any).
Tercer Punt: Planificació d'actuacions ambientals per al 2015.
3.1 Residus

-Implantació de la campanya de civisme per la millora de la recollida selectiva en col·laboració
amb associacions i entitats.

- Cursos

de sensibilització ambiental dirigits als infractors de la recollida selectiva com a
mesures substitutòries a les multes. Els assistenst coincideixen que és una bona actuació que
permet aconseguir un grau de conscienciació més alt que el pagament d’una multa.
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-Adhesió a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida PaP
-Campanya d'autocompostatge a les urbanitzacions. (Pendents ajut)
-Lloguer de contenidors per restes vegetals a les urbanitzacions i reposició de les trituradores
disponibles a la deixalleria. (Les trituradores estan espatllades i costa més la reparació que la
compra de nous aparells).

-Valorar

l’ús obligatori de bosses compostables per reduir el % d’impropis presents en la
fracció orgànica.
Segons l’última caracterització realitzada el 3 de desembre estem al voltant de 5,7%
d’impropis. La meitat d’aquests impropis correspon a bosses de plàstic. El percentatge mitjà
d’impropis és similar a la mitjana dels municipis pap. És un valor acceptable si ho comparem
amb la mitjana de Catalunya (14,8%) però fàcilment millorable, sobretot si s’utilitzen bosses
compostables. Per assegurar queels vilatans utilitzin bosses compostables les bosses les
hauria de facilitar l’ajuntament i s’hauria de treure l’orgànica amb el cubell. La Sílvia Vázquez
afegeix que l’Ajuntament pot subvencionar almenys una part, doncs una bossa costa al voltant
de 2 € i els ciutadans no poden assumir-ne el cost. Hi ha un retorn econòmic de l’Agència de
residus de Catalunya en funció del percentatge d’impropis. Si estem per sota del 5% d’impropis
el retorn és major. La mitjana ponderada als municipis Porta a Porta amb l’ús obligatori de la
bossa compostable és 1,82 % impropis.

-Valorar

el canvi d’ubicació de les àrees d’emergència i reduir el nombre de contenidors /
freqüència de recollida del rebuig
Les àrees del Bellsolell i del Torrent d’en Puig són les que presenten una imatge més
lamentable. La del Torrent d’en Puig queda molt amagada i propicia els abocaments, sobretot
si la deixalleria està tancada. Es proposa situra-la a can Victoriano, lloc més visible, però hi ha
diversitat d’opinions entre els assistents, doncs una àrea d’emergència serà sempre un punt
conflictiu i el que vulgui fer-ho malament ho llençarà igualment. Es comenta que en d’altres
municipis porta a porta la tendència és reduir el nombre d’àrees però els membres del consell
es pregunten si és aquesta una opció per millorar la recollida selectiva o apareixen més
abocaments incontrolats.
3.2 Prevenció d’incendis
A principis d’any s’iniciaran els treballs forestals a les urbanitzacions:

- Neteja parcel·les de titularitat municipal a Tres Turons i Sta Rosa dels Pins
- Neteja forestal parcel·les de particulars de Collsacreu. L'ajuntament actuarà en 22 parcel·les
que han respòs al requeriment

- Realització de la franja d'autoprotecció a l'urbanització Collsacreu
- Redacció dels plans tècnics de prevenció d'incendis de les urb.

Ajup, Creueta i Aiguaviva.

(Pendents ajut)
3.3 Arbrat, parcs i jardins

-Evitar l’ús de pesticides i seguir en la línia del tractament biològic
-Presentar-nos a la propera edició del concurs Viles Florides
-Ús de compost de qualitat en la jardineria
-Poda de l’arbrat amb criteris de sostenibilitat
3.4 EURONET 50/50

-Implantació de mesures que permetin un estalvi energètic a les escoles
3.5 La Central

-Millora de la senyalització de l'equipament i dels itineraris. (Pendents ajut)
-Seguir programant activitats per la difusió dels valors naturals del parc i de l'entorn d'Arenys
de Munt
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Quart Punt: Poda de l'arbrat
Pel que fa a la poda en tècnic assessor Xavier Tibau va explicar que el que s’estava fent
aquest any era acabar el programa de poda 2012-2014, que consistia en podar els plàtans que
hi ha a Can Victoriano, Torrent d’en Puig, la carretera comarcal c-61, el pàrquing del Bellsolell
i unes poques alzines del camp de futbol que són un risc per als vestuaris. Quedarien doncs,
les moreres del municipi que es podarien a finals de febrer - principis de març, segons
s’avancés la primavera per tal de minimitzar el nombre de mores que fan els arbres. Remarcar
que la morera és un arbre molt resistent i que realitzar la poda en el moment que comença a
brotar no ha d’afectar la seva salut.
Després de l’explicació es va encetar un debat sobre la poda, especialment en els arbres de la
riera. Es va demanar que es fessin anualment ja que sinó tapaven molt. També es va posar en
relleu que aquest any la poda s’ha fet massa tard, i s’hauria d’haver fet abans. El que es va
respondre des de serveis tècnics és que el proper any la poda s’intentaria realitzar abans de
Sant Martí, i que pel que feia al tipus de poda esperéssim aquest any a veure com anava, i que
en tot cas, si hi havia diners s’intentaria programar una poda anual només pels plàtans de la
riera, suau i per aclarir-los una mica.
El que es va intentar posar de relleu és la necessitat de tenir uns arbres sans, que no
emmalalteixin o es vegin dèbils deguts a l’excés de poda i a l’agressivitat d’aquestes, això,
sempre respectant un espai entre les persones, els fanals i les façanes de les cases.
L’Alcalde afegeix que es podarà l’eucaliptus de Can Borrell, que és un arbre monumental, i que
fa aproximadament 5 anys que no s’hi fa cap actuació. El Sr Jordi Roca opina que encara que
sigui monumental s’ha de valorar quin cost té. En Xavi li respon que costarà aproximadament
mil euros i afegeix que no s’hi ha fet cap actuació en els darrers 5 anys.
Cinquè Punt: Torn obert de paraules
En Gaspar opina que caldria fer una campanya de prevenció de residus per tal que els
comerços facin pagar per la utilització de bosses de nanses. Que cal promoure l’ús de cistells i
bosses reutilitzables.
Es faciliten els resultats sobre la campanya d’inspecció de la brossa: en total es van obrir 238
bosses de 22 contenidors de rebuig de 4 àrees d’emergència i es van inspeccionar 453 bosses
de l’àrea porta a porta; la majoria estaven mal seleccionades amb residus no corresponents a
la fracció resta o “rebuig”; es van fer 281 visites als domicilis on s’havien detectat bosses mal
separades. Es va remarcar que la major part d’aquests punts corresponen a blocs de pisos. El
sr. Jordi Roca considera que si tenim blocs de pisos identificats hauríem de posar un
informador a la porta a l’hora de treure les deixalles. El sr. Josep Sibilla opina que s’haurien
d’advertir les comunitats de propietaris i si no es soluciona el problema multar a la comunitat.
Respecte les àrees de contenidors es parla de la possibilitat d’eliminar-les, com han fet en
d’altres municipis porta a porta. La Sílvia Vázquez comenta que ja es van eliminar les de Can
Sagrera i el Torrent d’en Terra.
Es planteja l’opció de canviar-les d’ubicació, reduir el nombre de contenidors de rebuig i reduirne la freqüència de recollida. Es posa de manifest que per fer aquest tipus d’actuació cal fer
molta pedagogia, sobretot a les escoles, i sobretot incrementar la vigilància i les sancions o
assistència obligatòria a cursos de formació com a mesura substitutiva. L’Alcalde afegeix que
les escoles del municipi estan treballant el reciclatge, a través de l’agent cívic, i que han fet
visites a la deixalleria. En Joan Josep Salvà confirma que han passat 200 alumnes per la
instal·lació.
La Sílvia Vázquez comenta que s’hauria d’implantar un sistema, probablement amb accés
restringit a les àrees d’emergència i mitjançant targes identificatives, per tal de controlar el
nombre d’entrades dels usuaris a les àrees. De manera que les persones que no fan una
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gestió correcta dels residus haurien de pagar en funció de la quantitat de brossa abocada com
a rebuig. El concepte de pagament per ús també està relacionat amb la implantació de la taxa
justa, on els que ho fan malament han de pagar més i els que ho fan correctament en surten
beneficiats. Diversos assistents consideren que posar els contenidors en “gàbies” d’accés
restringit seria una bona manera d’evitar abocaments i dissuadir al ciutadà de tenir conductes
incíviques.
També es parla de la possibilitat d’identificar els bujols amb xips per tal que sigui més fàcil
identificar l’infractor.
En Joan Viñals demana fins quan té la concessió l’empresa de recollida i quin plantejament de
futur hi ha. L’Alcalde respon que fins l’1 de juliol seguirà prestant el servei CLD i posteriorment
es farà una delegació de competències al Consell Comarcal, que suposarà un estalvi en el cost
de la gestió de la brossa per escales de mercat. Joan Viñals apunta que cal tenir una visió
global de la gestió dels residus i que, a banda del cost de la gestió, cal tenir en compte els
costos del transport associats, incorporar criteris de proximitat i suficiència, i assegurar una
gestió ambiental correcta.
Respecte les caques dels gossos s’opina de manera generalitzada que hi ha molt d’incivisme
encara. L’Alcalde diu que s’han censat aproximadament 70 gossos el darrer any i que a l’OAV
s’han repartit gran quantitat de bosses, que a finals d’any es facilitaran les dades estadístiques.
En Joan Viñals opina que caldria implicar les botigues d’animals en la campanya.
En Gaspar demana quan estarà a punt l’inventari del patrimoni natural i arquitectònic d’Arenys
de Munt i l’Alcalde respon que en breu, ja que és una proposta de govern.
CONCLUSIONS
S’apunten com a temes prioritaris per a treballar des de la regidoria de Medi ambient i
Sostenibilitat:
- La campanya de civisme per la millora del sistema de recollida selectiva d’escombraries.
- En cas de canviar la ubicació dels contenidors això ha d’anar acompanyat d’altres actuacions
com la vigilància dels punts d’emergència, ja sigui amb càmeres, gàbies o a través
d’informadors, tals com la “brigada cívica”.
- L’obligació de fer recollida selectiva en els actes festius, tant els organitzats per l’ens
municipal, per donar exemple, com els organitzats per les entitats o associacions del municipi.
Corresponsabilitzar-los de la gestió correcta de la brossa.

- Assistència obligatòria a cursos de formació com a mesura substitutiva a les multes per una
incorrecta gestió dels residus
- Donar més visibilitat a la lluita biològica pel tractament de l’arbrat.
- El nou model de gestió d’Arenys de Munt, basat en la sostenibilitat de les actuacions en parcs
i jardins, s’està testant, però de moment ja s’ha obtingut un reconeixement en el concurs de
Viles florides.
- La poda de l’arbrat és un tema polèmic que s’ha de revisar i avaluar fins trobar un model
adequat.
- S’ha de mantenir la línia d’aquest nou model, i ampliar-lo, sempre que això sigui possible.

Es tanca la sessió a les 21.45 hores
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