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1. Aprovació, si s’escau,
de l'acta de la sessió
anterior
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2. Actuacions ambientals
que s'han dut a terme el
2014

Actuacions ambientals 2014
2.1

RESIDUS

‐ Diagnosi sintètica de la recollida de residus

municipals d’Arenys de Munt. Pere Alzina

‐ Butlletí “Arenys de Munt Informa”
‐ Campanya d'inspecció i seguiment d'incidències recollida selectiva PaP

i contenidors

‐ Modificació ordenances fiscals. Aprovació de tarifes reduïdes:
‐ Tarifa tipus III per ús del compostador
‐ Tarifa tipus IV per ús de compostador i deixalleria

‐ Campanya de civisme per la millora dels resultats de la recollida

selectiva. Regidories de Medi i Ambient i Participació
‐

Fase 0 Anàlisi situació actual i millora de la gestió

Actuacions ambientals 2014
2.2

PREVENCIÓ D’INCENDIS

‐ Manteniment de les pistes forestals PPI. Conveni Federació ADF’S i Diputació

de Barcelona

‐ Requeriment de neteja forestal de les parcel∙les particulars de l’urbanització

Collsacreu definides al PPU

‐ Pla de Vigilància Incendis Forestals PVI

Actuacions ambientals 2014
2.3

ARBRAT, PARCS I JARDINS

‐ Participació al concurs “Viles florides”
‐

Reconeixement de 2 flors d’honor (d’un màxim de 3)

‐ Tractament biològic contra les plagues de l'arbrat viari
‐
‐

‐
‐

El Tigre del plàtan (Corithuca ciliata) amb Anthocoris nemoralis
La Psila (Cacopsylla pyri) que ataca albítzies i Cercis siliquastrum
amb Anthocoris nemoralis
El pugó de les acàcies amb Aphidius colemani.
La processionària dels pins (Thaumetopoea pityocampa)
amb Bacillus thuringiensis

‐ Replantada d'arbres i aromàtiques
‐

‐

100 arbres de 9 espècies diferents al Torrent d’en Puig, Barbeta,
Riera i Penya, Lluís Companys, Panagall, Joan XIII i Can Victoriano
Plantes aromàtiques al Parc de Can Jalpí i a Can Borrell

Actuacions ambientals 2014

A

PLÀNOL TRACTAMENTS
I PLANTADA D’ARBRES

Actuacions ambientals 2014
2.4

EURONET 50/50

‐ Reunions Diputació
‐ Visites a les escoles St. Martí i Sobirans.
‐
‐

Auditoria energètica
Detecció de punts de fuga i possibilitats de millora

‐ Formació de conserges i mestres
‐ Sol∙licitud d’equips de mesura: termòmetres, luxòmetres, etc

Actuacions ambientals 2014
2.5

ACTIVITATS MEDI AMBIENT / LA CENTRAL
PRIMAVERA

‐ Fem dissabte! Let's clean Europe
‐

Neteja de rieres i rials. 400kg residus recollits selectivament

‐ Retirada de tortugues de Florida del llac de Can Jalpí
‐
‐
‐

Retirada de tortugues i transport al CRARC (Masquefa)
col∙locació de cartells informatius al voltant del llac
xerrada sobre espècies invasores.

‐ Passejades guiades “Fonts i safareigs”
‐
‐

Senyalització i arranjament de la font d'en Trici i Font de l'Aulet.
Senyalització de la Font de l'Aigua Roja.

‐ Cens de nius d'orenetes

Actuacions ambientals 2014
ACTIVITATS MEDI AMBIENT / LA CENTRAL
PRIMAVERA I TARDOR
2.5

‐ Cap de setmana dels ocells ‐ maig i novembre
‐
‐
‐
‐

Anellament d'ocells Parc Can Jalpí
Construcció de menjadores
Construcció de caixes niu
Taller de joguines

‐ Curs de cants d'ocells ‐ juny i octubre

Actuacions ambientals 2014
2.5

ACTIVITATS MEDI AMBIENT / LA CENTRAL
TARDOR

‐ Festa Castanyada del Parc del Montnegre i el Corredor
‐

Ruta de les masies i visita a la Central

‐ Cap de setmana de bolets: sortida, exposició i xerrada
‐ Setmana de prevenció de residus. Participació al mercat

de segona mà "Tria i Remena" organitzat per la Breda de l'Eixample
‐
‐
‐
‐

punt informatiu Parc Montnegre i el Corredor
punt informatiu contra el malbaratament alimentari
exposició de les 3 R's: Reduir, Reutilitzar i Reciclar
taller de construcció de joguines amb materials reciclats

‐ Dia Internacional de les Muntanyes 14 desembre

pujada al Corredor i Hortsavinyà des d'Arenys de Munt
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3. Planificació de les
actuacions ambientals
per al 2015

Actuacions ambientals 2015
3.1 RESIDUS
‐

Implantació Campanya de civisme per la millora de la recollida selectiva

‐

Sessions formatives com a mesures substitutòries

‐

Adhesió a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida PaP

‐

Campanya d'autocompostatge a les urbanitzacions. (Pendents ajut)

‐

Lloguer de contenidors per restes vegetals a les urbanitzacions
i reposició de les trituradores disponibles a la deixalleria

‐

Valorar l’ús obligatori de bosses compostables per reduir el % d’impropis FORM

‐

Valorar el canvi d’ubicació de les àrees d’emergència i reduir el nombre de
contenidors / freqüència de recollida del rebuig

Actuacions ambientals 2015
3.2 PREVENCIÓ D'INCENDIS / TREBALLS FORESTALS
URBANITZACIONS
‐ Neteja parcel∙les municipals Tres Turons i Sta Rosa dels Pins
‐ Neteja forestal parcel∙les de particulars de Collsacreu. L'ajuntament actuarà

en 22 parcel∙les que han respòs al requeriment

‐ Realització de la franja d'autoprotecció a l'urbanització Collsacreu
‐ Redacció dels plans tècnics de prevenció d'incendis de les urb. Ajup, Creueta

i Aiguaviva. (Pendents ajut)

Actuacions ambientals 2015
3.3 ARBRAT, PARCS I JARDINS
Evitar l’ús de pesticides i seguir en la línia del tractament biològic
‐ Presentar‐nos a la propera edició del concurs Viles Florides
‐ Ús de compost en la jardineria
‐ Poda de l’arbrat amb criteris de sostenibilitat
‐

3.4 EURONET 50/50
‐

Implantació de mesures que permetin un estalvi energètic a les escoles

3.5 LA CENTRAL
Millora de la senyalització de l'equipament i els itineraris. (Pendents ajut)
‐ Seguir programant activitats per la difusió dels valors naturals del parc i de
l'entorn d'Arenys de Munt
‐
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4. Poda de l'arbrat
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PLA DE PODA 2014
‐ Per tal de mantenir uns criteris uniformes de poda, les actuacions
d’aquesta tardor han consistit en la finalització del pla de poda 2012‐2014.
‐ S’han mantingut els mateixos criteris tècnics, buscant l’equilibri entre
l’actuació ambiental integral i les necessitats del ciutadà (branques que
molesten al pas, que entren per les finestres, etc.)
‐ L’objectiu és tenir uns arbres sans, que no presentin problemes de plagues
ni emmalalteixin amb facilitat.
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PODA DE L’ARBRAT

Tancament pla poda 2012‐2014
‐Fetes les actuacions de Poda de la tardor del 2014, manquen per

podar les moreres del municipi. La poda es posposa fins al febrer
2015 per evitar les molèsties derivades dels fruits.
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5. Torn obert de paraules

