
 

 

 

 

 

     

 

      

       
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aprovat 
el catàleg 
d’arbres de 
Sant Boi 
L’Ajuntament ha aprovat el catàleg d’arbres 
i arbredes d’interès local que comporta la 
declaració de 102 exemplars (62 públics i 
40 ubicats en finques privades) i de 16 mas-
ses arbrades o arbredes. 

La incorporació al catàleg es fa en funció 
de característiques pròpies de l’arbrat com 
l’edat, el diàmetre del tronc, la vigorositat o 
el model estructural, però també tenint en 
compte la representativitat que tenen ac
tualment o el valor que poden tenir en un 
futur. En relació amb la declaració d’arbres 
i arbredes d’interès local que estava vigent, 
aprovada l’any 2004, s’incorporen 90 arbres 
i 11 arbredes. Així mateix s’inclou una pro-
posta de descatalogació de diversos exem
plars per mort o d’altres causes. 

“Hotel 
d’insectes” 
Aquesta 
instal·lació del 
Centre d’Educació 
Ambiental de la 
Masia de Torre 
la Vila permetrà 
que els alumnes 
i les persones 
que s’apropin 
puguin gaudir 
de l’observació 
dels insectes 
d’una manera 
lúdica. L’hotel 
s’ha construït 
amb materials 
reciclats i 
restes d’arbres 
podats, amb la 
col·laboració 
del Voluntariat 
Ambiental. 

Els arbres són un 
bé d’interès públic 
que cal conservar i 
protegir. 

El Decret 120/1989, de 17 d’abril, d’arbres 
monumentals del Departament d’Agricul
tura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya estableix que el valor monu
mental històric o científic que tenen deter
minats arbres els fa que formin part del Pa
trimoni Cultural de Catalunya i implica que 
sigui d’interès públic la seva conservació i 
protecció. Correspon al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat la declaració d’arbres 
i conjunt d’arbres d’interès comarcal i a 
l’Ajuntament la declaració d’arbres i arbre
des d’interès local n 

El grup santboià Coet, finalista 
al Sona 9-Canet Rock 
El grup de rock santboià Coet 
(coetrock.cat ) ha estat una de les 18 
bandes seleccionades pel jurat del 
festival Sona 9-Canet Rock. Coet es 
van situar els primers a la classificació 
final del Premi Popular i van fer una 
actuació en directe, el 14 de maig, a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Ara, 
els santboians 
hauran de fer una 
actuació de 20 
minuts davant el 
públic i un jurat 
especialitzat els 
dies 11 i 25 de 
juny i 2 de juliol a 
l’Auditori de l’Espai 
Jove La Fontana 
de la Vila de 
Gràcia. A cadascun 
d’aquests concerts 
el vot del públic assistent triarà 
un grup, que passarà directament 
a les semifinals, mentre que el 
jurat escollirà els 6 grups restants. 
D’aquesta manera sortiran els 9 grups 
semifinalistes del Sona 9 2015, que 
presentaran les seves cançons al 
Mercat de Música Viva de Vic, el BAM de 
Barcelona i l’Acústica de Figueres. 

La passera del riu, finalista d’un 
premi del saló Construmat 
Els organitzadors dels premis van 
classificar el projecte per innovador 
i exemplar pel fet de no haver-se 
basat únicament en criteris hidràulics 
sinó per haver donat prioritat a la 
integració i funcionalitat dels espais 
resultants pensant sobretot en el seu 
ús social. 
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