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La millor informació comarcal. Un diari rigorós i proper
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Rebreu la targeta del Club del Subscriptor. La targeta que estalvia diners

Aquest 2009,
més que mai, necessitem
estar ben informats

Dilluns, 27 de juliol de 2009
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La Coordinadora demana que es desqualifiqui i quedi com a espai natural

Els tribunals admeten el recurs 
per Les Ferreries, a la Batllòria
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Les Ferreries, a la Batllòria, tenen la qualificació de sòl urbanitzable

Sant Celoni

Yolanda Duque

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya ha admès 
a tràmit el recurs interposat 
per la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny 
(CSM) per tal d’inhabilitar 
la decisió presa pel ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
contra la desclassificació 
total de Les Ferreries. Va 
ser la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) qui va presen-
tar fa mesos una moció per 
tal de tornar a aquesta zona 
la seva antiga classificació 
com a sòl agrícola, moció que 
no va prosperar després de 
la votació que es va fer al ple 
municipal del mes de març 
passat. La proposta només va 
rebre el recolzament dels dos 
regidors de la CUP, mentre 
que CiU i PSC es van posi-
cionar en contra, al·legant, 
entre altres motius, l’im-
portant cost econòmic que 
suposaria per al consistori 
canviar la consideració que 

Les Ferreries tenen actual-
ment com a sòl urbanitzable 
d’ús industrial. 

Abans de portar el tema al 

ple, l’Ajuntament va encar-
regar diversos estudis per 
constatar el valor natural, 
ambiental, històric i cultural 

d’aquesta àrea de vint-i-cinc 
hectàrees situada al nucli de 
la Batllòria. Tot i el resultat 
dels informes, que corrobo-

ren les propietats d’aquest 
espai estratègic de la conca 
de La Tordera, el vot contrari 
del ple va propiciar que Les 
Ferreries segueixin quedant 
desprotegides. 

Es preveu que, al llarg 
d’aquesta setmana, l’Ajun-
tament de Sant Celoni sigui 
informat sobre el recurs de la 
CSM i sigui emplaçat a reme-
tre una còpia de l’expedient 
al Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya. Des de la 
CSM, el seu president, Carles 
Lumeras i Medrano, justifica 
el recurs interposat contra 
el consistori i declara “ser 
partidari de buscar l’equili-
bri entre les necessitats de 
la societat actual i la preser-
vació del territori”. Lumeras 
també defensa que el progrés 
“no implica consentir la 
destrucció sistemàtica del 
territori, la seva descompo-
sició i el seu empobriment 
progressiu”. 

Amb el creixement demo-
gràfic i el desenvolupament 
industrial del municipi, Les 
Ferreries s’ha convertit en 
un dels espais de transició 
entre la zona urbana i la 
industrial a Sant Celoni. A 
més de l’interès natural i 
agrícola, Les Ferreries con-
serva importants vestigis his-
tòrics i culturals, ja que conté 
el darrer tram del Camí Ral i, 
molt probablement, de la Via 
Augusta.


