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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT i 
SOSTENIBILITAT I TERRITORI  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2021-19/001 
Caràcter: Ordinària 
Data: 10.03.2021 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: On line a través de meet 
 
Hi assisteixen: 
 

Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Francesc J. López   Federació d'Associacions Veïnals 
Sra. Stella Cartesio    Institut Camps Blancs 
Sra. Marta Santiño   Associació de Voluntariat Forestal 
Sra. Tona Mangues   Bicibaix 
Sr. Javier Ladero    Plataforma Defensa Béns Comuns 
Sr. Jose Antonio Santín  La Rutlla-Natura  
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sr. Lluís Parés   Unió de Pagesos 
Sr. Jordi Agustí Ballester  Fundació Marianao 
Sra. Silvia Castanera  PRODEMA 
Sr. Javier Larma    Ciutadà 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sr. Álvaro Sainz   Tècnic d'infrastructures de l'AMB 
Sr. Mario Suñer   Tècnic de l'empresa Batlle i Roig 
Sr.  César Thovar    Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut 
Sra. Ciara Escoda   Cap de Patrimoni Natural i Verd Urbà 
Sra. Magdalena Moreno  Tècnica de Ciutat Sostenible 
 
Ordre del dia 
1) Benvinguda i aprovació de l'acta de la sessió anterior (20 de setembre 2020) 
2) Presentació Cap de Patrimoni Natural i Verd Urbà 
3) Presentació del projecte de recuperació de l'espai fluvial de Sant Boi 
4) Informació sobre la creació de les subcomissions de treball 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
El regidor de Medi Ambient, Sr. César Thovar, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
fa una breu introducció del desenvolupament de la sessió d'avui i dels punts de l'ordre del dia. 
Informa que haurà de marxar abans de la finalització del mateix i que farà la moderació de la 
reunió la Tona Mangues, vice-presidenta del Consell. 
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1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S'explica perquè l'acta és la del 20 de setembre del 2020. Les sessions que han tingut lloc 
amb posterioritat a aquesta data s'han dedicat al procés participatiu del Pla de Sensibilització 
Ambiental que s'ha elaborat conjuntament amb la Diputació. 
 
S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
2) Presentació Cap de Patrimoni Natural i Verd Urbà 
 
El regidor César Thovar presenta la Ciara Escoda, recentment incorporada a l'Ajuntament 
com a Cap de Patrimoni Natural i Verd Urbà. 
 
Tothom li dona la benvinguda i la Ciara es posa a disposició del Consell pel que calgui. 
 
3) Presentació del projecte de recuperació de l'espai fluvial de Sant Boi 
  
El regidor César Thovar presenta als tècnics que assisteixen per presentar aquest projecte, 
Alvaro Sainz, tècnic d'infrastructures de l'AMB i Mario Suñer, tècnic de l'empresa contractada 
per redactar el projecte, els quals expliquen que aquesta actuació es duu a terme en el marc 
del Programa PSG (Programa Inversor d’actuacions ens paisatges naturals i urbans). És una 
actuació que es desenvolupa a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Boi. 
 
El Jordi Agustí pregunta com es resol el tema del canyar i si el camí del riu s'ampliarà ja que 
actualment es queda petit. 
 
El Mario Suñer li respon que és complicat ampliar el camí del riu, que té la mida que té i no 
existeixen moltes possibilitats. En tot cas es podria desdoblar en algun tram per desviar per 
exemple bicicletes, però no ampliar. Respecte el canyar, es desbrossarà la canya i 
s'eixamplarà el camí, però un canyar requereix de manteniment continu per a que no torni a 
créixer. 
 
L'Alvaro Sainz explica que també, tot i que es potencia l'ús social d'aquest espai, es té en 
compte en el projecte respectar molt la fauna existent a l'hora d'intervenir, sense oblidar que 
és un espai natural. 
 
Javier Larma ofereix els seus vídeos d'inundacions per si poden ser d'utilitat i comenta que ha 
vist pescadors furtius  i que sovint deixen els residus i no els recullen, que potser seria 
convenient posar cubells. 
 
Respecte els vídeos agraeixen l'oferiment, pel que fa a les papereres no es valora molt adient, 
donat que es reitera no es pot oblidar que és un espai natural. 
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En Lluís Parés demana si li poden passar la presentació per veure-la amb la resta de 
companys d'Unió de Pagesos i poder comentar-la junts. Tot i així comenta diferents aspectes 
del projecte. 
 
El César Thovar recorda que aquest projecte ja està fet i aprovat. Que la millora que es 
preveu realitzar més endavant a la zona que va cap El Prat si que es procurarà que es puguin 
rebre aportacions, però la que s'explica avui està tancada. 
 
El Francesc López comenta que és important ensenyar a respectar els entorns naturals a la 
ciutadania, proposa potenciar aquest aspecte amb pannells informatius. D'altra banda, la 
vorera del lateral de l'Ateneu, per accedir a l'espai fluvial, és molt estreta i perillosa, s'hauria 
de valorar alguna actuació. 
 
Silvia Castanera, comenta respecte el tema residus que no és un problema només del riu sinó 
de tot Sant Boi, per tant pensa que s'hauria de fer algun tipus d'acció o campanya més 
genèrica. 
 
En Mario Suñer i l'Alvaro Sainz s'acomiaden del plenari i marxen de la reunió. 
 
El César Thovar, com va comentar a l'inici de la sessió, també marxa de la reunió. 
 
4) Informació sobre la creació de les subcomissions de treball 
 
La Tona Mangues explica que a la última reunió de vice-presidència es va acordar crear unes 
comissions de treball més concretes que les ja existents per facilitar la participació de tothom 
del Consell. Cada comissió estarà liderada per un membre de la vice-presidència, són les 
següents: 
 
1.Custòdia territori Can Carreras. Muntanyes del Baix - Xavier Pedrós 
2. Recuperació de l'espai públic "superilles" - Javi Ladero 
3.Implicació de les escoles en el Pla Director d'Educació i Sensibilització Ambiental - Francesc 
López 
4. Possibles accions relacionades amb reciclatge, economia circular i consum responsable - 
Ceila Hidalgo. 
5. Plantació comunitària i Verd Urbà - Tona Mangues. 
 
Es crearan a la plataforma "Participa" de l'Ajuntament i s'informarà al Consell per a que puguin 
apuntar-s'hi. 
 
En Xavier Pedrós comenta que les comissió de custòdia del territori i la de recuperació de 
l'espai públic, han acordat gestionar-les conjuntament el Javi Ladero i ell. 
 
Abans de tancar la sessió en Lluís Parés recorda que li facin arribar la presentació el projecte. 
 
La Rosa Cifuentes respon que se li farà arribar. Explica que la motivació d'aquest projecte és 
donar resposta a les problemàtiques existents fruit de la convivència dels diferents usos que 
existeixen a aquest espai natural i que s'havien recollit en diferents consells i espais. 
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Marta Santiño diu que la senyalització que han presentat al projecte és la mateixa que ja està 
posada a Sant Vicenç dels Horts i que no es veu bé, proposa que es pugui millorar. 
 
Tona Mangues demana que per la propera actuació que es faci, es treballi amb temps de 
recollir aportacions. 
 
Rosa Cifuentes explica que tot i que no es recullen aportacions a aquesta actuació, el que 
recull el projecte es fruit de diferents converses i espais on s'ha comentat aquesta tema.. 
Comenta que la zona que va des del parc agrari fins al camí del sorral s'inunda sovint, està en 
mal estat i genera riscos per s’ha demanat a l'AMB que estudiï una proposta d'actuació. Vol 
aclarir també, que aquesta segona actuació que s'ha comentat no és segur que es faci, s'ha 
presentat a la convocatòria però no hi ha confirmació de l'actuació. En cas que es faci, la 
intenció és crear una comissió de treball. 
 
 
Es tanca la sessió a les 19.50,  de la qual s'estén aquesta acta.  


