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Maniifest en defe
ensa del territori i de la bbiodiversitatt al Parc Natural del Monntseny
Probaablement, si el comparem amb elss greus prob
blemes que afecten el medi ambie
ent en
l’actu
ualitat, hom podria presu
umir que el conflicte que enfronta sectors
s
de la població de
el Baix
Monttseny, per un
na banda, i l’’Ajuntamentt de Montseny, per una altra, per la construcció d’una
nova carretera és
é un problema d’impoortància menor. Aquellss que creguuessin això, però,
estarien recaient en una errada consideraable.
Tot i que pugui semblar difícil d’avaluar, des del pun
nt de vista d’afectació alss espais prottegits,
ens trobem davant d’un prob
blema d’impportància cab
bdal. I ho és perquè, tal com assenya
ala un
dels eecòlegs méss eminents del
d nostre p aís, en els pocs
p
casos en els quals ss’han estudiiat els
efectes de la freq
qüentació a les àrees prootegides, pel que fa a la integritat dee les espècie
es i de
omunitats, el resultat és que la freqü entació degrrada allò que
e es pretén pprotegir.
les co
Aqueest és, precisament, el cas de la carreetera que es pretén construir entre l’’indret de less Illes,
amb inici a la fon
nt de les Nàiiades, i la foont Bona, ub
bicada a prop
p de Sant M arçal. Aquesst nou
mbdós
bunyol ambiental es vol executar aprofittant la pistaa forestal que, actualmeent, uneix am
puntss. Podem assegurar que aquest trajeecte, radicatt a la vall altta de la Torddera, travesssa una
de lees darreres regions de
el massís q ue, avui en
ncara, conté
é hàbitats rrelativamentt ben
conseervats, amb un grau de biodiversitat
b
força elevatt, i gaudeix, si
s més no enn teoria, de figures
de prrotecció dels graus més alts
a dins del PParc Natural del Montseny.
Precisament, aqu
uesta és la qüestió
q
princcipal que ha animat la ciutadania
c
i lles organitza
acions
conseervacionistess a mantenirr la seva opo sició, des fa tres anys, a la construccció d’aquesta
a nova
carreetera, que pretén enllaçar la BV‐53011 i la BV‐5114
4.
Certaament aquessta oposició ha
h xocat am b la defensa aferrissada que n’ha fett el seu prom
motor,
l’alcalde de Montseny, que en capp moment ha volgutt escoltar els raonam
ments
menen
conseervacionistess. També éss cert que, malgrat els esforços d’alguns (que s’autoanom
naturralistes) per demostrar la
a innocuïtat d’aquest projecte, el seu dictamen no ha aporta
at cap
estud
di científic que pugui validar aquest a asserció. En
E canvi, hi ha proves m
més que suficients
(que ja hem citaat a les nosstres al∙legaccions) de l’iimpacte que
e pot impliccar la construcció
uesta carreteera i la seva
a explotació posterior, pel
p que fa a la pèrdua de biodiversitat i
d’aqu
d’afectació dels hàbitats
h
existtents. Experiiències similaars, en altress espais prottegits, abund
den en
ncipi de preccaució hauriaa de prevaldrre en aquest cas.
la ideea que el prin
I hom
m es pot preguntar: per què, doncs, aquest interrès tan incisiu per const ruir una carrretera
que n
no dóna servei a cap masia, que noo duu a cap nucli habita
at, però que malmet en canvi
aquest territori de protecció especial?
e

Pàg. 1 de 3

C
COORDINAD
DORA PER A LA SALVAG
GUARDA DE
EL MONTSEN
NY
Santa
S
Fe, 52, 3
3r-1a - 08470 - SANT CELON
NI

La reesposta la po
odem trobar en una al tra de les afirmacions
a
de
d l’ecòleg que citàvem
m més
amun
nt: la visita a les àrees protegides s’ha convertit en un negoci.
n
Ajunntaments i agents
a
turísttics i econòmics són arra els princi pals valedorrs i promoto
ors de la deeclaració d’e
espais
proteegits. Espais que, un cop
p oficialitzatts, es preten
nen aprofitarr per a interressos particculars,
cosa que ajuda a destruir amb
b una mà allòò que es pre
etén conserva
ar amb l’altrra.
Per p
part d’aquestta gent, hi ha
h una clara tendència a convertir el territori enn un immenss parc
temàtic, que podrà, això sí, re
eportar beneeficis econòm
mics a uns po
ocs (cada veegada més lligats a
omportarà la degradacció ambienttal, la
grupss d’inversió estrangers), però quee també co
banalització del territori,
t
la pèrdua de l a cultura prròpia i comp
prometrà, a més, el futu
ur del
nostrre país i, avui podem afirmar, també la seva sobirrania.
És peer aquests motius
m
que la
a ciutadania baixmontse
enyenca, perrò també la d’altres pun
nts del
país, s’ha apressaat a defensa
ar aquest raccó, encara prou
p
ben con
nservat, davvant d’un pro
ojecte
alors difícilm
ment recupe
erables. És per
p això quee s’ha maniifestat
que aamenaça dee destruir va
reiterradament i públicament
p
en contra dd’aquest nou
u nyap, que els
e interessoos especulatius i la
comp
plaença d’alggunes administracions ppodrien perrmetre. Per aquest mottiu, s’han produït
accions de proteesta sobre el
e territori montsenyen
nc i al mate
eix centre ddel poder que és
Barceelona. És perr això també que la CSM , i altres entitats conservvacionistes, ccom SEO/BirrdLife,
DEPA
ANA, Ecologistes en Accció, etc., i la mateixa administracció, han prresentat estudis i
al∙leggacions que demostren els danys i rreparables que, en terrmes de bioodiversitat, podria
p
comp
portar l’execució d’aquesst projecte.
Disso
ortadament, l’actitud d’a
algunes autooritats ambie
entals permet que es conntemplin, am
mb una
certa tolerància, projectes qu
ue afecten zoones protegides amb l’exxcusa d’afavoorir les economies
metre l’explo
otació
de lees zones rurals. Aital actitud és ina cceptable, ja que, en realitat, perm
d’aqu
uestes àrees en pro del turisme, tal com s’ha estat fent dess de mitjanss del segle passat,
p
noméés contribueeix a la destrucció irreccuperable de les poque
es zones natturals, vivess, que
queden al territori, fet que co
ontribueix al seu fraccion
nament i al se
eu empobrim
ment biològic.
És peer tot això que
q els acad
dèmics, les organitzacio
ons i les enttitats sotasiggnades dem
manem
l’anul∙lació defin
nitiva d’aque
est projectee i el comp
promís del Departame nt de Terriitori i
nt d’un cop per tots. Per això
Sosteenibilitat perr tal que els espais prottegits ho siguin realmen
demaanem:
‐
‐

Que es reetiri definitivvament el prrojecte de construcció de
d la carreteera entre les Illes i
Sant Marrçal.
Que se su
uspengui la tramitació
t
dee tots els pro
ojectes que poden
p
ser leesius per als espais
e
naturals i, en particu
ular, aquells que són po
otencialmentt negatius pper als espaiis que
gaudeixen de figures de proteccióó.
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‐

‐

Que s’insstauri una po
olítica ambieental que inverteixi l’acttual procés dde fragmenttació i
homogen
neïtzació del territori, quue s’assegurri la connectivitat ecològgica i paisatggística
entre les àrees proteggides o simpplement natu
urals.
eequilibri terrritorial, bassat en una política
Que s’elaabori un Pla estratègic a favor del re
de prom
moció del sector
s
primaari, la prod
ducció i comercialitzacció de prod
ductes
autòctons, la produccció agrària ppreservant les varietats pròpies de cada territo
ori, les
ó de proxim
mitat, l’aplicaació de mesures per a la reducció de la
xarxes dee distribució
despesa energètica i l’ajut a les futures i futurs pagesos que es vullguin implan
ntar al
territori, com a base social que ppermeti una autèntica ge
estió i conseervació dels espais
e
naturals.

SSant Celoni a 11 de setem
mbre de 20166

EEntitats i perssones que siggnen aquestt manifest:
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