ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DEL 2019

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria
Persones assistents:
Nom i cognom
Josep Ma.Canudas
Joan Pere Ruiz Vidal

Càrrec

President Consell
Vicepresident

Anna Bonvehí
Anna Prat
Concepció Manau Roig
Salvador Jofre
Ignasi Guilà Agut
Lluís Fàbrega
Montse Colom
Maria Rovira
Joan Castellà

Secretaria Consell

Vocal

En representació de
Alcalde de l’Ajuntament de Súria
Regidor de Medi ambient i Joventut
Ajuntament de Súria
Gerent. Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
AAVV Salipota
AAVV Poble Vell
AAVV Barri Sant Jaume
ICL Iberia
Escola FEDAC-Súria
INS Mig-Món
Regidor CIU Ajuntament de Súria

Excusen assistència:
Nom i cognom
Carme Vilaseca
Josep Ma.Homs
Marta Viladés
Pere Requena

Càrrec

En representació de
Escola Mare de Déu de Montserrat

Vocal

Regidor GIIS Ajuntament de Súria

Persones no assistents:
Nom i cognom
Àngel Barat
Àngel Rodríguez
Antonio Hernández Montoya
Carlos Javier Arnaldo
Daniel Galindo
Dolors Solé
Francisco Rodríguez
Enric Sala Serra
Federico Serrano
Jaume Perarnau
Albert Fabrega Enfedaque
Joan Ramon Mitjans
Jordi Sala
José M. Gallego
Josep Maria Caelles

Càrrec

Vocal

En representació de
AAVV Amics de Cererols
Associació Naturalista HYLA
AMPA IES Mig Món
Ràdio Club Súria
Agrupació sardanista de Súria
AAVV Mare de Déu d'Agost. Santa Maria
Horts Socials Solidaris
AAVV Sant Isidre. Barri de Joncarets
Agrupació de pescadors esportius de Súria
Comunitat de regants de Súria
Regidor ERC Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Fusteret
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Hora: 19:30h.

Marta Rancaño
Martín Rodríguez González
Miquel Àngel Montañá
Miquel Caelles
Miquel Sala
Mònica Navarro
Roberto Soto

Vocal
Vocal

Sociedad de Cazadores de Súria (SOCAS)
Regidor PSC Ajuntament de Súria
Regidor AIS Ajuntament de Súria
AAVV Barri de Salipota
-

A les 19:40h el vicepresident del Consell, el Sr. Joan Pere Ruiz Vidal Regidor de Medi
Ambient i Joventut de Súria, el obre la sessió donant la benvinguda a tots els
assistents i dona pas a tractar els punts fixats a l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
Per unanimitat, queda aprovada l’acta de la sessió ordinària del Consell de Medi
Ambient celebrada el dia 19 de desembre de 2018.
*Nou punt a l’ordre del dia: Exposició per part de la Regidoria de Medi
Ambient de les principals accions desenvolupades durant la segona meitat
de l’any

-

-

-

Franja de protecció contra incendis a Salipota: s’han iniciat les tasques de
neteja forestal per realitzar la franja perimetral a Salipota, uns treballs que ha
contractat l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb
aquestes tasques s’han fet visibles nombrosos abocaments de deixalles que hi
havia als talusos perimetrals. Proposa realitzar una campanya de neteja a
aquests espais conjuntament amb l’associació de veïns i amb implicació de
l’escola i l’ampa de Salipota i emplaça a coordinar-se amb l’Ajuntament per
realitzar aquesta actuació de neteja.
Actuacions a la ribera del riu Cardener: l’Ajuntament ja ha finalitzat tots els
treballs de tala de vegetació, desbrossa i poda al llarg del riu, també hi ha la
voluntat de realitzar un programa de manteniment de la vegetació a 4 anys
després d’aquesta primera intervenció feta.
Nou itinerari ambiental al llarg del riu Cardener al seu pas per Súria: el
regidor convida als assistents a la primera caminada pel nou itinerari ambiental
coorganitzada amb el centre excursionista el dia 7 d’abril de 2019, s’ha habilitat
algun pas, s’han instal.lat 4 plafons i ja està disponible l’aplicació mòbil
d’autoguia.

2. Proposta per treballar l’any 2019 per dinamitzar i replantejar el
funcionament del Consell de Medi Ambient de Súria
Intervé Joan Pere Ruiz, regidor de Medi Ambient i Joventut, per comentar que
s’ha detectat una baixa assistència de persones a les últimes convocatòries del
Plenari del Consell de Medi Ambient i de les comissions de treball, que es
desconeixen les raons però que des de l’Ajuntament i des de la Mancomunitat
es veu amb preocupació i s’opina que caldria actuar-hi al respecte.
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Joan Pere Ruiz, regidor de Medi Ambient i Joventut, inicia l’explicació de les principals
actuacions realitzades a la regidoria des de l’últim plenari. En concret:

Intervé Anna Bonvehí, gerent de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener,
exposa que a nivell tècnic s’observa que l’actual divisió del Consell en 4
comissions fa que el pressupost global per cadascuna (3.000€/any) no permeti
fer actuacions de gran envergadura i que alhora es dirigeix a aquests temes
específics: escoles verdes, energia, medi natural i aigua i residus, quan potser
hi ha altres temes on es podria actuar també des del Consell de Medi Ambient i
que actualment no hi tenen cabuda. També comenta que la única comissió que
té un funcionament regular és la d’escoles verdes que es reuneixen
periòdicament i decideixen actuacions a fer i com invertir aquest pressupost de
la seva comissió però que la resta de comissions no tenen aquesta dinàmica.
Intervé Anna Prat per exposar que s’han sol.licitat 2 pressupostos a una
empresa experta en participació i dinamització, l’empresa El Risell, que ja havia
treballat prèviament per l’Ajuntament en l’impuls de la Xarxa de Voluntariat
Ambiental per valorar opcions per dinamitzar i replantejar el funcionament del
Consell de Medi Ambient de Súria i també donar continuïtat a la recentment
creada Xarxa de Voluntariat Ambiental. Exposa que una proposta seria dedicar
el pressupost del Consell de Medi Ambient de l’any 2019 a contractar aquesta
empresa.

Intervé Lluís Fàbrega, d’ICL Iberia, per comentar que ell personalment està
d’acord amb la necessitat de intervenir en l’actual funcionament del Consell per
aconseguir més participació però que potser amb el que està menys d’acord és
a haver de dedicar tot el pressupost del Consell a aquest fet, que potser
l’Ajuntament podria dedicar-hi recursos d’altres partides. També anuncia que
des de l’ICL es vol impulsar un cos de voluntaris miners del Bages a proposta
del comitè de treballadors/ores i amb representants de l’empresa també amb la
idea de fer propostes d’actuacions i portar-les a terme amb el recolzament
econòmic de l’empresa. Diu que el voluntariat miner tindrà 3 vessants: cultural,
educativa i de sostenibilitat i que potser estaria bé treballar per encaixar la
xarxa de voluntariat ambiental de Súria amb els voluntaris miners. Diu que hi ha
associacions de veïns com la de Joncarets que són molt actives i no participen
al Consell de Medi Ambient i que unificar esforços estaria bé així com treballar
per millorar la comunicació/informació.
Intervé Josep Ma.Canudas, alcalde de l’Ajuntament de Súria, per comentar que
recull la proposta del Lluís i que comentaran a la propera junta de govern si
l’Ajuntament pot destinar una part del pressupost a la contractació externa de
consultoria per la dinamització i replantejament del Consell de Medi Ambient.
Intervé Anna Bonvehí per proposar que si no es pot assumir el 100% dels
pressupostos proposats per l’empresa El Risell potser es pot acceptar la
proposta de dinamització i impuls del Consell i deixar la proposta d’activació de
la xarxa de voluntariat per més endavant.
Intervé Salvador Jofre, de l’AAVV Poble Vell, per dir que s’ha d’aprofitar les
activitats que ja es fan des de les diferents associacions i entitats més que
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Intervé Joan Castellà per opinar que la falta d’implicació i participació no és un
tema concret del Consell de Medi Ambient sinó general doncs passa igual, diu
a la comissió de la Festa Major. Salvador Jofre de AAVV Poble Vell afegeix que
hi ha una manca de relleu de les persones que fa temps que hi participen.

inventar noves activitats, per mantenir la gent activa però aprofitant tot el que ja
es fa des del poble.
3. Altres temes sobrevinguts
-

Intervé Concepció Manau Roig per preguntar quan es procedirà a la neteja de
la caseta de les oques per les molèsties que provoca al veïnat de Salipota.
Anna Prat respon que properament ja s’ha programat una visita al lloc amb la
brigada per trobar-hi una solució.

-

Intervé Josep Ma.Canudas, alcalde de l’Ajuntament de Súria, per exposar que
dins del Pla Director Urbanístic hi ha una sèrie de mesures ambientals que
l’empresa ICL ha de portar a terme una de les quals serà una actuació global a
l’entrada de Súria que canviarà significativament la situació actual i, per això,
diu, no s’han programat actuacions de plantacions en els espais on recentment
s’ha tallat la canya. Aquesta actuació inclou també, diu la riera del Tordell.



S’acorda que l’Ajuntament decidirà si pot destinar una part del pressupost
municipal a la contractació externa de la consultoria El Risell per la
dinamització i replantejament del Consell de Medi Ambient.



S’acorda convocar un nou plenari del Consell de Medi Ambient a finals d’abril
per escollir a què anirà destinat el pressupost del Consell de l’any 2019.
S’acorda que enlloc de realitzar les 4 comissions temàtiques prèvies i dividir el
pressupost global en les 4 comissions es puguin fer propostes pel conjunt del
pressupost. Es proposa fer una pluja d’idees de cara a la propera convocatòria
del Consell. També es proposa respectar la proposta de la comissió d’escoles
verdes si aquesta comissió ja té una proposta clara d’actuacions i pressupost
per l’any 2019.

Documentació entregada:



Proposta tècnica i econòmica de l’empresa El Risell per “ACTIVACIÓ I
EMPODERAMENT DE LA XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE SÚRIA”
Proposta tècnica i econòmica de l’empresa El Risell per “DINAMITZACIÓ I
IMPULS DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT DE SÚRIA”

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 h del dia més amunt
esmentat.
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Resum d’acord presos:

