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El pla busca augmentar el cabal de la riera i recuperar les vernedes

La Diputació inicia la recuperació 
d’antigues pastures a Olzinelles

PA
R

C
 N

A
T

U
R

A
L 

D
EL

 M
O

N
T

N
EG

R
E 

I 
EL

 C
O

R
R

ED
O

R

Ca l’Agustí és la masia situada a la capçalera de la vall d’Olzinelles

Sant Celoni

F.P.

La Diputació posa en marxa 
aquest desembre i durant 
uns dos mesos un pla d’ac-
tuació a la vall d’Olzinelles, 
a Sant Celoni, que ha de 
permetre recuperar les velles 
feixes de conreu i pastures 
ocupades des de fa anys per 
plantacions de pollancres. En 
la primera fase, s’invertiran 
poc més de 65.000 euros i es 
preveu intervenir en quatre 
hectàrees d’antics camps de 
conreu. També es reduirà la 
densitat del bosc en unes 3,5 
hectàrees més entorn de la 

carretera que travessa la vall. 
Aquesta mesura ha de per-
metre reduir el risc d’incendi 
i actuar com a tallafoc en cas 
que n’hi arribi algun.

L’actuació, que forma part 
d’un conveni amb l’Obra 
Social de la Caixa, es farà 
d’acord amb quatre dels cinc 
propietaris de les finques de 
la vall, inclosa dins del Parc 
Natural del Montnegre i el 
Corredor: Can Draper, Ca 
l’Alzina Vella, Can Valls i Ca 
l’Agustí. Un d’ells encara no 
ha signat les autoritzacions 
perquè es pugui treballar a 
la seva finca. “Són actuacions 
que, de vegades, sobten els 

propietaris”, reconeix Miquel 
Aparicio, tècnic del parc.

El pla també busca aug-
mentar el cabal de la riera 
d’Olzinelles a través de 
la recuperació d’antigues 
estructures hidràuliques que 
hi havia a la zona. També de 
la reducció dels arbres i de la 
recuperació de la vegetació 
pròpia de ribera amb la plan-
tació de verns. Entre els que 
es retiraran, hi ha les anti-
gues pollancredes, que es van 
plantar fa algunes dècades i 
que els propietaris van aban-
donar per la falta de rendi-
bilitat econòmica. L’Agència 
Catalana de l’Aigua ja fa con-

trols del cabal de la riera per 
comprovar si aquestes actua-
cions permeten incrementar 
el volum d’aigua. “La gent de 
la zona recorda que aquesta 
riera baixava molt més”, diu 
Aparicio. A la primavera, 

l’actuació continuarà amb 
la segona fase. El pla es pre-
sentarà en un acte el 15 de 
gener a la Rectoria Vella, de 
Sant Celoni. La Diputació el 
vol fer extensiu a altres valls 
com la de Fuirosos.

CiU de Santa Eulàlia retira al final la denúncia contra un regidor d’ERC

Absolució per incompareixença

Santa Eulàlia de Ronçana

J.V.

És ben cert que tot és subjec-
tiu i depèn del punt de vista 
de qui ho expliqui. Aquest 
dilluns s’havia de fer al 
Jutjat d’Instrucció número 
3 de Granollers el judici de 
faltes contra el regidor d’In-
dependents-ERC (I-ERC) de 
Santa Eulàlia Santi Martí, 
al qual CiU acusava d’una 
presumpta falta d’injúries 
per haver dit a la televisió 
local que tècnics municipals 
havien estat amenaçats per 
membres de CiU. L’advocat 
de CiU va retirar l’acusació 
en el darrer moment i Martí 
va quedar absolt.

Fins aquí els fets, però les 
interpretacions que fan les 
dues parts són radicalment 
oposades. En un comunicat, 
el comitè local de CiU expli-
ca que “algú havia de donar 
el primer pas per refredar la 

tensa situació” i per això van 
decidir “demanar la suspen-
sió del judici en un exercici 
de responsabilitat que cre-
iem agrairà el conjunt de la 
ciutadania, que molt encerta-
dament entén la nostra feina 
com un servei al poble i no 
com una plataforma d’estèril 
enfrontament entre nosal-
tres”. CiU considera que una 
sentència condemnatòria 
hauria obert “una esquerda 
que difícilment es podria 
tancar en el que resta de 
mandat”.

La versió d’Independents-
ERC és radicalment oposada. 
A la seva web es diu que 
abans del judici, el jutge va 
fer entrar els dos advocats 
per veure quin era exacta-
ment l’objecte de la demanda 
“i quan va constatar la poca 
consistència de les proves 
que aportava Convergència 
es va irritar clarament i va 
anunciar a la part acusa-

dora que no hi havia cap 
fonament”. Segons I-ERC, 
va ser el mateix jutge qui va 
advertir a l’advocat de CiU 
que si no retirava l’acusació 
els condemnaria a pagar les 
costes del judici. Finalment,  
“el jutge va absoldre en Santi 
per incompareixença de la 
part acusadora”. I-ERC diu 
que aquesta fórmula és un 
recurs utilitzat per estalviar 
recursos jurídics i donar la 
raó a qui ha estat demandat 
injustificadament.

I-ERC remarca, a més, que 
Santi Martí va estar acompa-
nyat de l’alcalde, Enric Bar-
bany, del líder del PSC i soci 
de govern d’I-ERC, Quim 
Blanc i militants d’ERC, men-
tre que el portaveu de CiU, 
Joaquim Brustenga,  no va 
tenir “el suport ni l’escalf de 
ningú dels seus”. 

Dos punts de vista per a 
una sola realitat. Coses de la 
política...

Els valors de la vella Europa a Granollers

Granollers

L’escriptor Miquel Pairolí va defensar aquest dimarts els 
valors democràtics i de llibertat de l’anomenada vella Euro-
pa durant una conferència que va fer a la biblioteca de Can 
Pedrals dins del cicle Club d’opinió que organitza la Diputa-
ció. “Els europeus, volem ser europeus?” era el títol de la xer-
rada en què Pairolí va repassar les raons per les quals alguns 
estats europeus, com els de les illes britàniques o els de l’est 
d’Europa es mostren reticents a la idea de la Unió Europea. 
L’autor es va declarar fermament defensor dels valors de la 
Unió Europea i contrari a les veus que diagnostiquen una 
decadència europea enfront dels anomenats països emer-
gents. Va dir que el punt de referència de la Unió Europea ha 
de ser la defensa dels drets socials i “una cultura política basa-
da en la tolerància i les llibertats”. 


