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ESPECIAL BAIX MONTSENY

Un projecte
amb més de
cinc anys de
recorregut

Una jornada tècnica mostra la voluntat del Cercle Econòmic i Social de rellançar el projecte

Els impulsors del Museu del Bosc
volen accelerar el tràmit urbanístic

Sant Celoni

Sant Celoni

L’adequació urbanística
de la zona que ha d’acollir el Museu del Bosc de
Catalunya, que es projecta a
Sant Celoni, està retardant el
projecte. Més enllà dels condicionants econòmics, que ja
incideix negativament en el
calendari del projecte, una
modificació en el carrer que
hauria d’acollir l’equipament
està impedint la redacció
del projecte arquitectònic.
Ho denuncia el president
del Cercle Econòmic i Social
del Baix Montseny, Joaquim
Deulofeu.
Aquesta entitat és una de
les principals impulsores d’un
projecte que fa més de cinc
anys que està sobre la taula,
i que ja disposa de projecte
museogràfic i de recursos per
a un projecte arquitectònic
encarregat i pressupostat
(amb 400.000 euros). Aquest
últim projecte està pendent,
precisament, que hi hagi
l’aprovació de les modificacions urbanístiques pertinents.
“Som conscients que els canvis urbanístics són complexos
des del punt de vista burocràtic, però és necessari que
hi hagi una definició ràpida,
perquè estem pendents de
disposar del projecte per
trobar inversors”, assenyala
Joaquim Deulofeu.
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Sant Celoni va acollir, el 2008, una exposició relacionada amb el sector forestal

La partida pressupostària per elaborar el projecte
arquitectònic està aprovada
des de fa dos anys. “Disposar
d’aquest projecte seria clau
a l’hora de buscar inversors;
els inversors demanen coses
tangibles, i un projecte arquitectònic ho seria”, reflexiona
el president del Cercle.
Amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat
de reprendre el projecte, el
Cercle va organitzar setmanes enrere una jornada sobre

“Divulgació, ciència i món
forestal”, que reprèn la vinculació que el Cercle busca
entre el Baix Montseny i el
sector forestal i que pretenia
recuperar l’impuls a un projecte que el president de l’entitat qualifica com “un motor
de dinamització potentíssim”
per a la zona. “No estem parlant d’un projecte de Sant
Celoni ni del Baix Montseny,
nosaltres volem donar a
aquest museu una dimensió
més gran; parlem del Museu

El ple de Sant
Pere reelegeix
Josep Pujol com
a jutge de pau
Sant Pere de Vilamajor

El ple municipal de Sant
Pere de Vilamajor va reelegir
Josep Pujol Puig com a jutge
de pau i Jordi Barenys com a
jutge de pau substitut. Tots
dos jutges feia vuit anys que
exercien el càrrec i han estat
reelegits per la unanimitat
dels regidors del ple per
un altre període de quatre
anys més. La decisió del ple
municipal ha estat traslladada al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya perquè
ratifiqui el nomenament.
Els jutjats de pau són òrgans
unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.
A Catalunya, actualment,
n’hi ha 897. El jutge de
pau té competència en els
assumptes de l’àmbit civil de
quantia inferior als 90 euros
(amb algunes excepcions) i
assumptes penals lleus.
Divendres, 28 de juny de 2013

del Bosc de Catalunya, i això
implica també una voluntat
de projecció europea”. “No
volem córrer el risc que el
projecte s’esllangueixi, i és
cert que sempre s’ha partit
del consens i la complicitat
de tots els sectors implicats,
el Cercle, l’Ajuntament o la
Universitat; el que volem
remarcar és que per al Cercle, els ànims hi són i que
aquest Museu del Bosc de
Catalunya acabarà sent realitat”, diu Deulofeu.

La iniciativa de portar a
Sant Celoni el Museu del
Bosc de Catalunya arrenca
l’any 2008, i en aquests
cinc anys ha anat prenent
forma. La proximitat i la
vinculació de Sant Celoni
amb el Montseny i el
Montnegre converteixen
la ciutat en una candidata
perfecta per acollir un
museu que, a més, aculli
tota mena de tasques de
recerca vinculades al món
forestal. El sector ha tingut, històricament, una
presència important a la
població.
La iniciativa ha tingut el
suport de diversos àmbits,
més enllà del municipal.
El món acadèmic, amb la
Universitat Autònoma al
capdavant, la Generalitat
i personalitats com Jorg
Wagensberg, director de
CosmoCaixa, han pres
compromís per la iniciativa. En aquest sentit,
el Museu del Bosc ja té
desenvolupat un projecte
museogràfic i també un
primer projecte constructiu, que ara s’ha de concretar.
“Sense l’esclat de la crisi, podria haver estat una
realitat; ara els terminis
són menys clars, però els
suports que tenim ens fan
tenir bones perspectives
sobre possibles inversors”,
diu Deulofeu. El cost s’avalua en uns 10 milions.

