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Sant Celoni perfila el Museu del Bosc

Es preveu que entre 80.000 i 100.000 persones visitin cada any el futur equipament

El tritó del Montseny serà l’eix
del museu del bosc de Sant Celoni
Sant Celoni

El tritó del Montseny serà
la figura principal del
nou Museu del Bosc de
Catalunya, que tindrà la
seva seu a Sant Celoni. El
nou equipament vol ser una
referència d’àmbit nacional,
estatal i continental, a més
de ser un exemple de com
han de ser els ecomuseus a
partir d’ara. La nova infraestructura aproparà a la natura
des dels cinc sentits i tindrà
sempre una línia d’investigació oberta, va explicar Jorge
Wagensberg, director científic de la Fundació la Caixa:
“El bosc continuarà donant
innovacions sempre hi quan
es continuï la recerca. Destinarem un espai, encara que
no sigui de grans dimensions, a la investigació”.
Aquests detalls es van
donar a conèixer aquest
dissabte en la jornada Futur
Desenvolupament del Baix
Montseny, que es va fer a
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La jornada es va fer aquest dissabte al matí a la sala petita de l’Ateneu de Sant Celoni, que es va omplir de públic

l’Ateneu de Sant Celoni
sota el lema “Sóc del Baix
Montseny” i amb una gran
afluència de públic. Era organitzada pel Cercle Econòmic
i Social del Baix Montseny.
En aquesta jornada, també
es va destacar que el nou

Museu del Bosc de Catalunya
serà important per a l’economia del Baix Montseny,
que lluita i reivindica per
ser comarca. Es tracta d’un
projecte de grans dimensions
que reuneix innovació, recerca, coneixement i natura.

Dilluns, 22 de novembre de 2010

L’elecció de Sant Celoni
com a seu per al nou equipament és per una qüestió
estratègica, ja que és al
peu del Parc Natural del
Montseny i del Parc del
Montnegre-Corredor, a
més d’estar molt a prop de
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Barcelona i Girona i comptar
amb una bona xarxa ferroviària. Es preveu que la
infraestructura rebi entre
80.000 i 100.000 visitants
l’any, una xifra molt important per a la població. Per
l’alcalde Francesc Deulofeu
(CiU) aquest és “un projecte
de país, però també de poble;
lluitem per ser capital de
comarca” i per la zona. La
ponent Montse Terribas,
llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses, va
expressar la necessitat que té
el Baix Montseny d’explotar
el màxim els recursos que
oferirà el Museu del Bosc.
“Serà molt important per a la
zona. Però no podem pretendre que aquest sigui l’únic
motor. Seria massa responsabilitat”, va dir.
En aquesta línia, Joaquim
Deulofeu, president del Cercle Econòmic va parlar de la
necessitat de rendibilitzar
al màxim aquest projecte. El
Baix Montseny englobaria
entre 18 i 20 municipis que,
“tot i formar una comarca
petita, tindrien un bon posicionament respecte a la resta
de Catalunya pel que fa el
PIB”, va afegir. Finalment,
Josep Maria Panareda, geògraf i catedràtic de Geografia
Física de la UB, va insistir
en la idea de “viure com a
comarca i ser conscients del
que és el Baix Montseny”.

