Visita a la connexió del passeig Fluvial entre Granollers i
Montornès del Vallès
Aquest diumenge, 19 de maig a les 11 h al Camí del Raval, (darrera de
l’empresa Mahema) tindrà lloc una visita a l’arranjament dels camins fluvials del
riu Congost, a càrrec dels alcaldes de Montornès, José A. Montero, i de
Granollers, Josep Mayoral.
Aquesta és una actuació de coordinació supramunicipal entre els dos
ajuntaments, que recupera 1.200 metres de passeig per fomentar l’ús social
d’aquest espai natural recuperat. En el cas del terme municipal de Montornès
del Vallès s’ha obert un camí de 887 metres, amb una amplada de 3 metres,
abans ple de herbes i sense traçat definit, s’ha aplanat i fet la compactació del
terra, afegint grava. Mentre que Granollers ha millorat l'estat dels 400 metres
de camí amb feines de desbrossada i retirada de residus.
L’Ajuntament de Montornès i Sumitomo Bakelite van signar un conveni de
collaboració, el mes d’abril, que regula l’aportació de 3.500 euros al projecte
de recuperació del camí fluvial del Congost. El document recollia l’organització
per part de la companyia d’una jornada social per als seus treballadors amb la
voluntat d’ajudar el condicionament del camí fluvial. Durant la jornada, que es
farà aquest diumenge, de 9.30 a 11.30 h, els treballadors de Sumitomo i les
seves famílies plantaran arbres en una banda del camí.
Aquesta actuació permet crear un gran espai públic respectuós amb el medi
ambient, la salut i el lleure. Es poden fer circuits a peu, en bicicleta o corrent de
Granollers a Montornès i Montmeló. S’amplien els itineraris pel passeig Fluvial:
Ruta del Congost fins a la mar Mediterrània
Recorregut pels marges del Congost d’uns 20-25 km des de Granollers/Montornès fins
a les platges de Sant Adrià del Besòs
Circuit des de Can Cabanyes fins a Montornès Nord
Itinerari circular de 4 km que recorre el passeig Fluvial des de l’aiguamoll de Can
Cabanyes fins al pont del carrer Raiguer de Montornès del Vallès
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