Opinió

Què en pensen de: Com preservar l’entorn rural del municipi
Com preservar l’entorn
Al nostre municipi preservem l’entorn
rural a través del Pla
General
Urbanístic
aprovat l’any 1983. Aquest Pla es determina quin és el nucli urbà i quin és el rural.
Des de la nostra òptica tenim clar que els
pobles i les ciutats han de créixer harmònicament a l’entorn i al nucli principal i, per
tant, que qualsevol crescuda fora d’aquest
entorn té molts més inconvenients que no
pas avantatges, ja que tots els serveis que
es necessiten per tal de poder viure en un
espai, com poden ser clavegueram, electricitat, aigua, telecomunicacions... es poden
anar connectant amb les xarxes principals i
no es distorsiona l’entorn rústic.
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Penso que Centelles ha fet una crescuda harmònica d’acord amb els paràmetres que dèiem. A més, la preservació de
l’espai rural és importantíssima no només
mediambientalment, sinó també per a poder conviure entre l’urbà i el rústic d’una
manera natural ja que des de qualsevol
punt del nostre municipi en cinc o deu minuts estem dins l’espai natural, com també
podem passejar pel camí fluvial, que s’ha
adaptat perquè puguem seguir la llera del
riu i contemplar la diversitat tant de flora
com de fauna. Preservar això no és fàcil,
perquè hi ha tot un seguit d’edificacions
existents, com masies, que al llarg dels
anys han canviat els seus usos. Abans, per
a conrear les 659 hectàrees de conreu hi

havia 55 masies, ara sis pagesos ho conreen tot, ja que la tecnificació fa que sigui
una feina molt més àgil, molt més ràpida i
molt menys carregosa per a les persones.
Per tant s’han de donar usos a aquestes
cases que no distorsionin l’entorn, però que
tampoc restin abandonades.
Tota aquesta complexitat és la que
hem de preservar entre tots i totes per a
continuar tenint un nucli i un entorn adequat a la nostra mesura humana. I el que
sempre hem de preservar és la voluntat, ja
que moltes vegades hi ha propietaris/àries
de terrenys o masies que pretenen fer-ne
més habitatges dels que poden o fer-ne
una construcció nova, i això és el que hem
d’evitar.

El suport a l’entorn rural, política prioritària
Centelles no són
només els seus carrers i
places. També en formen
Portaveu d’Ara Junts
part: les Vinyes del Gall, la
font Calenta, el Purgatori, Sauva Negra, Quicarell
de Terrades, Vinyoles, el turó de Sant Joan, els
Pirineus, les Calderetes, les Escales i el bosc del
Puig, el Bac del Soler, el Pla de les Forques, la pujada de Sant Antoni, el Queixal Corcat, el Cercle
de les Bruixes, el Cerdà, la Xambona, la Gabarra,
el carrer dels Carbassons i el de les Comtesses,
la Crusella, la Llavina, la font del Xumet, el Rosell,
el racó de la Guilla, la Tosquera del Pujol, Mascoc,
la riera Blanca, la font de ferro, la creu de Castellar, Sant Pau, el pla de l’Alzina...
La Vila l’han conformada els camps, les fonts,
els marges, les fondalades i els turons que l’envoltaven i que han anat desapareixent, empesos per
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les cases. Des d’ARAJUNTS hem dit sempre que
el sòl no urbanitzable fora Vila és una terra sustentadora que cal conservar amb cura perquè ens
explica, ens conforma i ens projecta. Els centellencs i les centellenques no heretem només l’espai de les pedres, el quitrà i el formigó, sinó que
hem d’estendre la mirada més enllà dels serveis
urbans, i saber què ens demanen els arbres, els
camins, els camps i les muntanyes dòcils que ens
envolten i que formen part de nosaltres. Proposem, per exemple: tenir cura de l’entorn de la Via
Ferrada que s’està degradant a marxes forçades;
assegurar l’accés i neteja de les fonts, que ara ho
fa un grup voluntaris; buscar la complicitat amb la
pagesia com a sector econòmic sostenible...
Més enllà de la sensibilitat que exigeix la
planificació territorial quan avui demana estudis
mediambientals previs a qualsevol actuació, cal

saber i sentir allò que la nostra candidatura va
escriure com a segon dels seus valors: “Respecte per la terra que ens sustenta i per la tradició i
la llengua que ens conformen”. Ens sembla que
història i cultura mai es poden deslligar de l’espai
on s’habita. I tots tres són llegat del quals som
guardians. La declaració internacional “Carta de
la Terra”, afirma que la protecció de la terra, els
drets humans, el desenvolupament igualitari i la
pau, són interdependents i indivisibles, també des
d’ARAJUNTS ens mirem l’entorn com un privilegi
a guardar on les polítiques al seu suport haurien
de ser prioritàries. Guardar la terra és guardar-nos
i saber que som amb ella, hauria d’informar de
respecte qualsevol decisió a partir d’ara. Des dels
ajuntaments haurem de fer República però que
sigui, en primer lloc, una República de la terra i
per la terra.

és una obligació i necessitat, tant per
gaudir-ne la vista com l’aire que respirem
és una llàstima que quan vas a passeig,
sobretot per l’entorn de les fonts i les rieres pots comprovar que no hi ha grans
inquietuds per preservar-ho, està deixat
brut, ple de bardisses, plàstics, les fonts
tapiades o enrunades i d’això en som
responsables tots.
Creiem que s’ha de mantenir tota la
zona que no està requalificada com a sol
urbanitzable i mantenir-la intacta tal com
està, som una població on al centre ja
escasseja zona verda, i podem permetre
que la part verge que tenim es massifiqui, això si cal tenir-la neta i en condicions. A l’igual que la via ferrada, molt coneguda per les persones que fan esport
de muntanya i escalada, i cal mantenir-la

en condicions,hem demanat des del nostre grup moltes vegades de fer accions i
poder aprofitar les sinergies que representa la seva afluència de gent, fins ara
no hem aconseguit convocar comissió de
tots els grups per fer-ne un estudi i veure
els possibles beneficis.
Preocupant és el que està passant a
la pedrera que pertany a Seva, creiem
que no s’hauria de permetre un dany
com aquest i que si no es posa remei
portarà uns danys irreparables pel futur.
No podem anar parlant de preservar el
medi ambient, sense creure-hi fermament i passar a l’acció. És responsabilitat de tots i de tothom i hem de prendre
consciència de la importància que té ara i
pel futur, i començar a fer accions, també
en l’àmbit de la població.

El Portal de Centelles

El nostre poble té
una extensió de 15,2
km2, i està situat al
que s’anomena la Vall
del Congost, provocada per una erosió
fa milers d’anys, a una altura de 496 metres sobre el nivell del mar. El poble està
situat al peu de morro de porc, el turo de
les 11 hores i del turó de Puigsagordi,
muntanya emblemàtica per tots els centellencs i centellenques i en un temps no
gaire llunyà es va tenir l’ocasió de negociar la seva propietat amb els Hostalets,
però no hi va haver cap intenció de ferho, tot i que el nostre grup va insistir-hi,
i que com sempre tots el que proposa
l’oposició ni s’escolta. Per tant, en una situació com la que està el poble tenim un
entorn verd a tocar i preservar-lo creiem
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El nostre entorn
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