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deserts Verds

el 21 de març es va celebrar a l’ermita de 
sant ramon una jornada de treball per valo-
rar els resultats del projecte europeu green 
deserts (deserts verds). el projecte s’ha dut 
a terme a sant boi i viladecans i a localitats 
de castella i aragó, amb la col·laboració 
d’empreses belgues i holandeses.
green deserts és un nou exemple 
d’economia sostenible. en primer lloc, 
perquè és una experiència pilot que utilitza 
un nou producte, anomenat Waterbox, 
per plantar arbres i petits arbustos en 
espais urbans i naturals degradats; els 
bons resultats aconseguits fan pensar 
en la possible generació de nous llocs de 
treball. en segon lloc, perquè la finalitat 
del Waterbox és captar aigua de forma 
natural (de la pluja o del subsòl) per ga-
rantir que les plantes en puguin disposar 
sense haver de regar-les i puguin créixer 
en zones de molt pendent i difícil accés; 
aquest sistema permet estalviar aigua, 
no genera contaminació, reutilitza restes 
vegetals i dificulta que els arbres quedin 
ofegats per males herbes. en tercer lloc, 
perquè en les tasques de neteja i plantació 
de vegetació han participat persones amb 
dificultats d’inserció laboral i social.
green deserts ha permés repoblar una 
finca pública de l’entorn de l’ermita que es 
va cremar el mes de juliol de 2010, gairebé 
sense cost per al municipi.

educació ambiental4 EQUIPAMEnTS per gaudir  
de la nATURA a Sant Boi

4 edificis púBLics  
formaran aBans  
que acaBi L’any La  
XarXa d’equipaments 
d’educaciÓ per a  
La sosteniBiLitat de  
sant Boi.

Sant boi compta amb el privilegi d’un 
magnífic entorn natural. abans que acabi 
aquest any entrarà en funcionament una 

xarxa d’equipaments públics pensada per facili-
tar que la ciutadania gaudeixi d’aquesta riquesa 
natural, la conegui millor i es conscienciï sobre la 
necessitat de conservar-la i de garantir un futur 
més sostenible. a tres d’aquests equipaments 
s’hi han de fer obres d’adaptació.

∂Can Palós (ecosistema agrícola). les obres 
han començat. abans de l’estiu, deixaran la 
centenària masia del montbaig a punt per entrar 
en funcionament com a casa de colònies i per 
acollir activitats de coneixement del medi i de 
l’agricultura de muntanya.

∂Ermita Sant Ramon (ecosistema forestal). 
les obres estan a punt de començar i duraran 
tres mesos. l’ermita serà un mirador privilegiat 
del paisatge metropolità i contribuirà a difondre 
el coneixement sobre els valors històrics i na-
turals de la muntanya de sant ramon.

∂Can Julià (ecosistema fluvial). la rehabilita-
ció integral d’aquesta masia del puig del castell 
(s.Xviii) es perllongarà fins a finals d’any. can 
julià ens aproparà la història i ens revelarà els 
secrets del riu llobregat.

∂Torre de la Vila (ecosistema urbà). Fa anys 
que aquesta masia del nucli urbà acull activitats 
d’educació per a la sostenibilitat.

tots els ediFicis estaraN a pUNt aBaNs d’acaBar l’aNy
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aula de natura-casa de colònies

centre d’interpretació del paisatge

centre d’interpretació del riu llobregat

centre d’educació ambiental

TORRE DE LA VILA

Us agradaria xerrar una estona amb el pastor 
de les cabres que ajuden a prevenir incendis 

al montbaig? preferiu fer una passejada a peu per 
veure els cirerers en flor sense 
sortir de sant boi? o millor visi-
tar en carro el parc agrari i cuinar 
al camp carxofes autòctones? 
potser voleu visitar les llacunes de 
can dimoni i conèixer la gran diversitat 
d’aus que hi viuen, o passar per diferents 
llocs de sant boi i comparar els sons i els 
sorolls que s’hi senten?
totes aquestes activitats són ara a la vostra 
disposició gràcies al nou programa d’educació 
per a la sostenibilitat que l’ajuntament posarà 
en marxa aquest mes d’abril. amb el lema 
“endolla’t a la sostenibilitat”, la nova oferta 
formativa estén a tota la població, amb noves 
propostes i activitats, la programació anual que 
fins ara s’oferia només a les escoles. 

Col·laboració de les entitats
el programa es du a terme amb la col·laboració 
de diverses entitats i organismes de la ciutat i 
de l’entorn. hi ha ac-
tivitats gratuïtes i ac-
tivitats de pagament. 
la majoria tindran 
lloc majoritàriament 
durant els caps de 
setmana.

inscripcions:
torrelavila@santboi.cat i tel. 93 635 40 08

endolla’t a la SoSteniBilitat

nou programa  
pÚBlic d’EDUCACIÓ  

AMBIEnTAL

Aquest ramat de 
cabres ajuda a 
evitar incendis 
a la muntanya. 
Una de les 
activitats permet 
conèixer aquesta 
curiosa tasca


