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El pla especial de la riera de Vallfornès inclou tot l’entorn fluvial en un àmbit de 84 hectàrees dins del terme municipal de Cardedeu

La CUP fa 

la tercera 

assemblea     

de regidors      

a Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Mig centenar de regidors i 
regidores de 28 municipis de 
tot Catalunya van celebrar 
dissabte a Sant Celoni la 
tercera assemblea de repre-
sentants electes municipals 
de la CUP, Candidatures 
Alternatives del Vallès i el 
Moviment Alternatiu de Lli-
nars (MALL). Entre altres, 
hi havia representants dels 
ajuntaments de Sant Celoni, 
Llinars, Sant Esteve de 
Palautordera i Santa Maria 
de Palautordera.

El tema central de la tro-
bada va ser les reformes que 
de l’administració local que 
preparen tant el govern espa-
nyol com la Generalitat i que 
des de la CUP es consideren 
agressives i regressives. “Les 
reformes tenen el clar objec-
tiu d’aprimar al màxim l’ad-
ministració local, privatitzar 
serveis bàsics i exercir-ne un 
control centralista, en el cas 
del govern espanyol i impo-
sar l’austeritat a ultrança 
com a criteri de control eco-
nòmic de la gestió munici-
pal”, diu un comunicat de la 
CUP després de la reunió.

L’assemblea d’electes de la 
CUP també va tractar qüesti-
ons organitzatives arran del 
gran augment de regidors 
i regidores en les eleccions 
municipals del 2011.

Cardedeu

J.V.

El pla especial de la riera de 
Vallfornès al terme munici-
pal de Cardedeu no permet 
noves construccions agríco-
les al sector i només autorit-
za que es puguin fer ampli-
acions de les masies i cases 
rurals que estiguin incloses 
en el catàleg de masies i 
cases rurals d’acord amb els 
paràmetres establerts pel 
Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM). Les 
limitacions imposades per 
la Generalitat s’inclouen 
en el text refós del pla que 
va aprovar el darrer ple de 

l’Ajuntament. Ara, el pla està 
a exposició pública abans de 
l’aprovació definitiva.

El pla especial de la riera 
de Vallfornès afecta una 
superfície de 84 hectàrees 
en una franja al voltant de 
la riera que va des del terme 
municipal de Cànoves, al 
nord, fins al de la Roca, al 
sud. És una part significativa 
de les 300 hectàrees dedica-
des al regadiu que se situen 
al voltant de la riera. L’Ajun-
tament, llavors governat 
per CiU i ERC, va engegar la 
redacció del pla l’any 2008 
per tal de preservar l’entorn 
a banda i banda del curs flu-
vial. Entre les prescripcions 

que ha fet Urbanisme al text 
proposat per l’Ajuntament 
destaca la prohibició explí-
cita de noves edificacions a 
tota la zona agrícola i el fet 
que només s’admeten les 
construccions preexistents 
destinades a habitatge o bé si 
estan efectivament vincula-
des a una explotació agrícola 
i ramadera. 

Un altre dels aspectes 
rellevants de la redacció defi-
nitiva del pla especial és que 
s’ha suprimit la proposta ini-
cial de crear un nou camí per 
poder fer recorreguts a peu, 
així com la construcció de 
quatre passeres per facilitar 
el pas d’una banda a l’altra de 

la riera. Aquest va ser un dels 
aspectes que més van criticar 
els pagesos i propietaris del 
sector que ara, davant del 
canvi en l’aprovació final del 
pla anuncien que no presen-
taran cap al·legació. “Era un 
fet que ens preocupava per-
què no comportava una con-
servació de la riera sinó tot el 
contrari, una degradació que 
suposaria l’afluència massiva 
de gent”, explica el president 
de la comunitat de regants 
de Vallfornès, Pere Clos. Els 
pagesos resten importància 
al fet que no es permetin 
noves construccions al sector  
i més tenint en compte el 
context de crisi actual.
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Un agent rural deixa anar un xoriguer durant la sessió que es va fer dijous al Montserrat Montero

Els Agents Rurals fan xerrades 
sobre el respecte a l’entorn a 
uns 1.300 alumnes d’escoles 
de la comarca
Dijous van ser a l’escola Montserrat Montero

Granollers / la Roca

F.P.

Els Agents Rurals del Vallès 
Oriental faran durant aquest 
curs 43 xerrades per ense-
nyar a valorar el patrimoni 
natural a uns 1.300 alumnes 
de 14 escoles i instituts del 
Vallès Oriental. Representa 
un increment significatiu 
respecte als cursos anteriors. 
Fa dos anys, per exemple, es 
va arribar a uns 650 alumnes 
de set centres diferents. La 
darrera sessió es va fer dijous 
passat a l’escola d’educació 
especial Montserrat Montero 
per a joves de 16 a 20 anys. 
La xerrada es va tancar amb 
l’alliberament d’un xoriguer 

que en les darreres setma-
nes havia estat ingressat al 
Centre de Fecuperació de 
Fauna Salvatge de Torrefer-
russa, a Santa Perpètua de 
Mogoda (el Vallès Occiden-
tal). Fins a final de curs, els 
Agents Rurals encara tenen 
pendents de visitar l’escola 
Ramon Masip, de Cardedeu; 
i el col·legi SEK Catalunya, 
a la Garriga. “La majoria 
són alumnes de la segona 
etapa de Primària i d’ESO”, 
comenta Enric Maià, cap 
dels Agents Rurals al Vallès 
Oriental. “Ens agrada que hi 
hagi aquesta sensibilitat de 
les escoles”, afegeix.

La majoria de centres de 
la comarca opten per la xer-

rada “Conèixer ens ajuda a 
prevenir”, que està pensada 
perquè els alumnes apren-
guin a respectar i protegir 
la natura explicant-los els 

comportaments més adients 
que cal tenir quan es visita 
un espai natural. Però els 
Agents Rurals també fan xer-
rades més específiques sobre 

l’òliba, on es porta un exem-
plar d’aquesta au perquè els 
alumnes el puguin conèixer 
bé, o sobre com fer prevenció 
per evitar incendis forestals.

El pla especial del sector només admet ampliacions de les masies catalogades

Urbanisme veta noves construccions  

a la riera de Vallfornès, a Cardedeu


