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Actualitat

L'Ajuntament de Castellar demana més participació en la gestió del
Parc Natural

Dijous 20 de maig de 2004
L'alcalde de Castellar, Lluís M. Corominas; la regidora de Gestió Ambiental, Mireia
Casamada, i la tècnica de Medi Ambient, Marina Muntada, es van reunir ahir, 19 de
maig, al consistori amb tres tècnics de l'àrea de parcs de la Diputació de Barcelona,
Ramon Espinac, Martí Domènech i Vicenç Sureda, per parlar del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. Els tècnics de la Diputació estan portant a
terme una roda de contactes amb els 12 municipis que conformen el parc, per tal de
conèixer quina és la visió que aquestes poblacions tenen del Parc Natural. "Han
vingut a escoltar-nos. Volen saber com creiem els municipis que ha de ser la
relació entre el parc, la diputació i els ajuntaments, també quin és la nostra
opinió sobre l'ús social del parc, sobre la prevenció d'incendis i la gestió
forestal", ha explicat l'alcalde, Lluís M. Corominas. L'Ajuntament de Castellar ha
plantejat, bàsicament, que els municipis haurien de tenir molta més veu al Parc
Natural. "Els ajuntament i les entitats dels municipis que tenim el parc en el
nostre terme, hem de poder participar des del principi en la presa de
decisions", va manifestar l'alcalde. Pel què fa a la prevenció d'incendis, el consistori
castellarenc va posar de manifest que, sobretot no s'abaixi la guàrdia quant al
personal de guaites i informadores i va demanar que s'ampliïn els períodes de
vigilància. Respecte l'ús social del parc, un cop consolidada l'Àrea d'Esplai de les
Arenes, l'Ajuntament de Castellar vol centrar els esforços en acabar l'Arborètum,
una reproducció a petita escala del Parc Natural que s'ha habilitat al pati de Cal
Botafoc (c/ Sant Llorenç, 7). "Esperem que l'Àrea de les Arenes aquest estigui ja
estigui en ple funcionament, així que ara hem de treballar fort en l'arborètum i
en tot el tema del millor coneixement del parc per part de totes les persones que
hi entren", va dir Corominas. En aquest sentit, l'alcalde va manifestar la voluntat
que, l'arborètum esdevingui el punt d'informació del Parc Natural a Castellar del
Vallès. Una vegada els tècnics de la Diputació de Barcelona hagin acabat aquesta
roda de visites, se celebrarà un Consell Coordinador, que és l'òrgan que reuneix els
ajuntaments amb la Diputació de Barcelona, per tal de parlar de quina serà la gestió
del Parc Natural de Sant Llorenç en els propers tres anys.
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