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1
1. Introd
ducció
d
mirada externa, p articularmen
nt urbana, hom podria ddeduir que el
e Parc
Conteemplat des d’una
Natural del Montseny es tro
oba en una situació de conservació correcta, ppaisatgísticam
ment i
q el col∙loccaria a l’avanntguarda dels espais natu
urals protegiits a Catalunyya.
ambientalment, que
é ben lluny de corroborrar aquesta visió
v
idíl∙lica que, d’algunna manera, es vol
La realitat però és
transsmetre a l’op
pinió pública
a des de l’Addministració i que és pro
omocionada també per alguns
a
ors privats. El fet és que ja
j fa uns anyys, actuats des d’instàncies a voltes pprivades i a voltes
secto
públiques, es vol desenvolup
par diferentts projectes especulatiuss que posenn en perill aquest
a
territtori suposadaament prote
egit.
Aqueests projectes, atiats fins i tot pels seempiterns gru
ups inversors internacionnals, estan posant
p
en qü
üestió la perrvivència dels diferents estatges i hàbitats que integren el massís, méss enllà
d’altrres perills glo
obals, abasta
ament publiccitats, com el canvi climàtic.
D’altrra banda, la passivitat, i també la i ntervenció negativa,
n
de
els estamentts que haurien de
vetllaar per la conservació del Parc, està ppermetent la desregulació pràctica dee les normes que,
millor o pitjor, ell protegien fins
f ara. Parral∙lelament, la massifica
ació turísticaa a les zoness nucli
d’aqu
uesta muntanya, consentida i promoocionada perr l’Administra
ació del Parcc, acompanyyant el
creixeement sostin
ngut del secttor terciari, ppot acabar decidint, a miitjà termini, el futur d’aq
questa
Reserrva de la Biosfera.
Amb el present memoràndu
m
m, volem evvidenciar qu
uins són els trets princippals de la sittuació
que eestà comprometent l’existència del PParc Natural del Montsen
ny, tal com l’’hem conegu
ut fins
avui.
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2
2. La pro
otecció ju
urídica al Parc dell Montsen
ny en l’acctualitat
El 266 de gener de 2017 es feia públicc el Dictame
en del Serve
ei d’Assessooria Jurídica de la
Diputtació de Barccelona, informant del conntingut de laa sentència definitiva
d
dell Tribunal Suprem,
que anul∙lava el Pla Especial de Proteecció del Medi natural i del Paisaatge del Parrc del
n defecte de forma. De lllavors ençà ja han passatt dos anys i laa situació, pe
el que
Monttseny, per un
fa al planejament urbanístic i ambiental,, segueix sen
nt tributària del Pla Esp ecial de 197
77, fet
que eens fa retrocedir quarantta anys pel q ue fa a la pro
otecció del massís.
m
Malgrat les declaaracions d’in
ntencions feetes públique
es per les diputacions dde Barcelona
a i de
na, en què s’assegurava la voluntat de «treballaar coordinadament amb la Generalittat de
Giron
Catalunya, ...per tal d’aprovvar com méss aviat millo
or, el nou decret de Deeclaració del Parc
Natural del Monttseny i l’estu
udi d’impactte ambiental estratègic, ...i per iniciaar els treballls per
l’apro
ovació d’un nou Pla Especial de Prrotecció del Montseny»
».1 A data dd’avui, cap de
d les
administracions citades
c
ha avvançat ni un mil∙límetre en
e la confeccció d’aquest nou Pla.
mitació amb
biental
D’altrra banda, en el decurs de l’any 20017, s’ha procedit a iniciar la tram
correesponent a l’ajustament del PEIN Moontseny. D’aq
questa mane
era, els espaais PEIN qued
darien
integrats dins dels nous límitts del Parc q ue es propo
osen. L’aprovvació d’un noou decret de
e Parc
Natural del Monttseny (que modificaria
m
eel que va ser aprovat l’an
ny 1987 ‐Deccret 105/198
87, de
20 dee febrer‐), vin
ndria a asseggurar els límiits actualitzaats del Parc del
d Montsenyy.
Val a dir, però, qu
ue si aquest nou Decret ffos aprovat pel
p Govern (d
de la qual coosa es descon
neix el
calen
ndari), la sevva contribució a la preseervació d’aqu
uest espai na
atural, noméés incidiria en
e allò
que ffa referènciaa als límits ge
eogràfics qu e determine
en la seva exxtensió. En ccap cas, conttindria
les fiigures de protecció esp
pecífiques qque necessita la conservació d’aqu est espai natural
emblemàtic, tal i com recon
neix el mateeix Estudi Am
mbiental Esttratègic (EAEE) incorpora
at a la
tramiitació ambieental del no
ou Decret. Així doncs, malgrat que la prop
posta de decret
d

ampliaria l’espaai PEIN i unificaria les f igures de protecció, no
o implantarrà un instrument
jurídic que planifiqui i gesttioni aquestt espai natu
ural. Aquestt instrumennt de planifiicació
pecial.
hauria de ser, necessàriament, l’anterriorment al∙ludit Pla Esp
En q
qualsevol caas, el text de l’EAE abans esmentat incide
eix en la idea bàsica
a que
«l’acompliment d’una part importaant dels objectius am
mbientals plantejats resta

cond
dicionada a la integgració de mesures o a l’exxecució d’aactuacions que
majo
oritàriamentt correspon
nen a l’àmbbit de la ge
estió de l’esspai i no paas a l’exercici de
modificació de la delimitació de l’espaai que s’analitza en el document».
d
.

1

Vegeeu la Declaracció institucional de la Diput ació de Barce
elona de 23 de
e febrer de 20017, adjunta (A
Annex
I).
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Així d
doncs, hom
m pot cloure
e que, fins i tot, en el cas
c hipotètic de que s’aacabés apro
ovant
el no
ou Decret de Parc Natural
N
del Montseny en un termini breu,, les figure
es de
proteecció especcífica, similars a les q ue estaven
n en vigor fins al deseembre de 2016,
qued
darien fora d’aquest nou
n ordena ment jurídiic, sense co
oncretar, d’’altra banda, els
term
minis de la seeva futura aprovació.
a
A banda de l’an
nterior, i sen
nse voler enntrar al dettall del text del reiteraat Decret, encara
no n
nascut, con
nvé assenyaalar que ell caràcter de
d gestió que
q s’estruuctura a la seva
dispo
osició addiccional 4a, am
maga un ceert grau de perversitat en deixar l a porta obe
erta a
la gestió privadaa del territo
ori protegit, però sense
e definir‐ne clarament els límits.
Altraament, resu
ulta fàcil de
eduir que l a retrocesssió normativa al Pla EEspecial de l’any
19777 no pot gaarantir les figures
f
de pprotecció mínimes
m
que han estaat en vigor en el
perío
ode 2008‐2
2016, atès que les sseves conssideracions han estatt completament
supeerades pels canvis
c
que hi ha hagut en matèriaa ambiental a nivell cattalà i europe
eu.
De to
ot l’anteriorr s’esdevé la necessita t i la urgència que sigu
ui confegit i aprovat un
n nou
Pla EEspecial de protecció, actualitzat
a
a les normaatives ambientals en vvigència. O, en el
seu defecte, que sigui ap
provada unna llei de protecció específica que assegu
uri la
pervivència delss valors natturals, sociaals i culturaals que han donat vidaa al Parc Naatural
del M
Montseny des de fa quaasi un seglee.

3
3. Els con
nflictes que
q generra la inde
efinició ju
urídica
La in
nexistència d’un
d
marc referencial
r
clar que, per la seva obsolescènc
o
cia, no pot oferir
ormativa de 1977, ha permès
p
l’apaarició d’un seguit
s
de prrojectes de tipus urban
nístic,
la no
hoteler i d’infraestructuress en l’àmbit del massís del Montse
eny. Els prim
mers, cercant els
ue en
límitss exteriors d’allò que ha estat finns ara el Paarc Natural del Montseeny, tot i qu
algun
ns casos taambé s’aprropen al nnucli del Paarc –com és
é el cas ddel municipi de
Montseny‐ i la resta,
r
incidint en llocs d’especial interès
i
natu
ural, bé de la zona nuccli del
Parc,, o bé en lees seves pro
oximitats, ccom són el nou POUM
M de Viladraau, el Pla Parcial
Urbaanístic de Caan Poi a la Garriga, o la modificació puntual del POUM
M de Sant Antoni
A
de Vilamajor.
Semb
bla evidentt que, bonaa part d’aquuests proje
ectes, neixe
en com a coonseqüènciia del
rebro
ot que la indústria de la construc ció ha tornat a experim
mentar aquuests dos daarrers
anys. Aquest co
op, la bombolla immobbiliària s’abrraona sobre
e un espai nnatural prottegit i
semb
bla que això
ò no amoïna les autoriitats ambientals que preparen
p
l’eesmentat De
ecret,
malggrat que incideixen en la
l preservacció de les viies de connectivitat ecoològica.
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Però també és cert
c que de
es de determ
minats àmb
bits de l’Adm
ministració ‐de la Dipu
utació
de B
Barcelona, en aquest cas‐, s’esttà promociionant i su
ufragant la construcciió de
carreeteres allí on, fins ara, hi ha pistess o camins de
d comuniccació en perrfecte estatt que,
en la majoria de casos, no comuuniquen veïïnats ni masies
m
habiitades ni nuclis
n
poblaacionals, sinó
s
instal∙lacions prrivades de
e tipus te
erciari. Aquuestes vies de
comu
unicació no
o haurien de
e requerir dd’una modifficació del seu
s estatus,, ni tampocc d’un
dispeendi de diner públic que, en ttot cas, no
omés benefficia explottacions privvades
d’aqu
uesta men
na, creant, per altra banda, no
oves vies de penetrració en àmbits
relativament been conservats fins ara, aamb els con
nsegüents impactes as sociats.
De qualsevol manera, en conjunt, el nnombre de projectes que
q han inicciat, o contiinuat,
tràm
mits ambien
ntals dins del
d territorri del Parc del Montseny els ddarrers anyys, ha
expeerimentat un
u increme
ent quasi eexponencial. A tall d’exemple, citarem qu
ue el
nombre d’exped
dients rebuts per consuulta d’aque
esta part han estat els ssegüents: quatre
15, set el 20
016, vuit el 2017 i trettze l’any 2018. Val a diir que, la se
egona
durant l’any 201
setm
mana de gen
ner de 2019, ja hem rebut un nou expedie
ent d’asfaltaatge d’una pista
2
dins la zona cen
ntral del Paarc. Posteriiorment, do
os expedien
nts més en el decurs de
d les
primeres setmanes de febrrer.
Com es veurà a la documen
ntació adju nta, alguns d’aquests projectes
p
d’’infraestrucctures
trepiitgen, literalment, zone
es i biòtopss on s’estan
n duent a te
erme projecctes de prottecció
i recu
uperació d’eespècies en
ndèmiques.
Aqueest és cas del projecte LIFE Tritó M
Montseny (p
projecte de
e conservaciió de la UE)), que
es deesenvolupa en unes quantes zonnes que són
n travessade
es per pistees antigues. Ara,
sota la iniciativva de l’Aju
untament dde Fogars de Montclús, es voleen converttir en
carreeteres rurals. La hipotètica execcució d’aqu
uestes infra
aestructuress podria acabar
delm
mant poblaccions de Ca
alotriton arrnoldi i/o d’altres espè
ècies relaci onades am
mb els
mateeixos biòtop
ps.
Aqueesta contrad
dicció, que és manifesttament flaggrant, no ha
a comportatt cap reacciió per
part de les auto
oritats ambientals quee haurien de
e vetllar per la conservvació dels valors
v
naturals del Parc (Oficina del Parc N
Natural, DTEES,...). Ben al contrari,, una declaaració
efecttuada pel DTES
D
i sign
nada pel di rector general de Polítiques Am
mbientals i Medi
Natu
ural, el 6 de febrer de 2019,
2
avala aquest tipu
us de projeccte amb el ttràmit ambiental
3
simp
plificat.

2

Vegeeu l’Annex II, adjunt al pressent Memorànndum.
Vegeeu Declaració del DTES, referent al Projeecte de pavim
mentació del ca
amí de Can Roovira a Can Sa
atanàs,
fase I,, promogut i tramitat
t
per l’Ajuntament dde Fogars de Montclús
M
(exp
p. OTAABA201180108), (Ann
nex III).
3
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Altraament, els projectes
p
urrbanístics (PPOUM, PPU
U, etc.), apareguts en eel darrer pe
eríode
al vo
oltant del massís
m
i ja anteriormeent citats, posen
p
en perill
p
uns qquants corre
edors
biolò
ògics que permeten
p
laa comunica ció faunístiica, des de les zones perifèrique
es del
4
Parc fins a zones relativament ben connservades de
d les comarques veïnees.
us, tot i qu e eventualment atura
ats, qüestioonen l’existtència
Alguns projectees extractiu
dels recursos bààsics d’aque
esta muntaanya. Ens re
eferim (per posar un aaltre exemp
ple) al
projeecte d’explo
otació d’aiggües subterrrànies prom
mogut per l’empresa
l
LLiquats Veggetals,
5
SA, que implicaaria la consstrucció de vint‐i‐vuit pous
p
d’extracció, a proop de la rie
era de
coll Pregon (Viladrau),els quals se suumarien a l’espoliació
l
que suporrten els aqüífers
profu
unds del maassís, a través de l’activvitat de les empreses embotellado
e
ores.
Tot i que el projjecte esmen
ntat semblaa aturat, eventualmentt, val a dir qque comptaa amb
l’info
orme favoraable de l’Officina del PParc i el vistt i plau iniccial de l’ACA
A, base sob
bre la
qual podria ser reactivat en qualsevoll moment. Fins
F ara, pe
erò, no hi haa hagut ni un
u sol
estat de l’aqqüífer Monttseny‐
inforrme científicc o pericial que permetti assegurarr quin és l’e
Guilleries, o determinar si unes n oves extraaccions en qüestionarrien l’existtència
mateeixa.
Un aaltre projeccte infraestrructural quue amenaçaa diferents punts del Parc, des de
d les
seves zones extteriors fins al
a mateix n ucli, és el promogut
p
per Red Elécctrica de España,
per «
«re‐potenciar» la línia aèria de trransport d’e
energia elècctrica a 2200kV, des de
e Sant
Celon
ni fins a Vicc. Aquest prrojecte, quee també co
ompta amb els informees favorable
es del
DTESS i l’Oficina del Parc (que hi posenn algunes co
ondicions), implicaria lla intervencció en
puntts diferentss de l’oroggrafia més complicadaa del masssís per tal de sobree
elevar
determinades torres
t
d’altta tensió. A
Això comportaria la intromissió de maquinària
pesant, per obriir nous cam
mins, reforçaar els fonam
ments d’algu
unes torres i operar am
mb els
cond
ductors existents sobre
e el terreny,, descarregaant‐los i tornant‐los a ccarregar, ajudats
per ggrues de graans dimensiions, amb eels impactess consegüen
nts.
Les cconsideracio
ons presenttades per laa CSM pel que fa a aquest darrer pprojecte, co
om en
els aaltres casoss, detallen específicam
ment els impactes que aquestees interven
ncions
6
podrrien implicar sobre el medi.
m

4

Veggeu l’Esquemaa de Connecttivitat ecològiica de l’informe de la Volla pel tràmit ambiental del nou
Decreet de Parc Nattural (Annex IV
V).
5
Fabrricants de la coneguda marca de begudees vegetals «Yo
o Soy».
6
Vegeeu les consideeracions presentades per lla CSM el 29 de desembre
e de 2017, sobbre aquest prrojecte
(Anneex V).
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Finalment, els projectes
p
d’’ampliació dde diferentts instal∙laciions hoteleeres, o la po
osada
en m
marxa d’algguna que fins
f
ara noo funcionavva, a l’inte
erior del PParc, ha prroduït
situaacions tan contradictò
c
ries com enn el cas de l’hostal de
e Santa Fe, la propietaat del
qual,, que compta amb el suport
s
de l’A
Ajuntamentt de Fogars de Montcl ús, ha pressentat
un projecte de remodelació que impl icaria ampliar la superrfície constrruïda en mé
és del
24%,, inserint paart de la novva construccció en zonaa inundable on, a més, es reprodueixen
espècies proteggides com laa granota rooja (Rana temporaria), entre altress.
A méés, l’activitaat del restaaurant d’aq uest hostal, que es de
esenvolupa des de fa quasi
una dècada, el juliol de 20
018 no dispposava d’au
utorització d’abocamen
d
nt de l’ACA
A, que
7
no h
havia sol∙licitat anterriorment, i es desco
oneix les característi ques dels seus
aboccaments a llera, en un
n lloc d’esp ecial protecció com és l’entorn dde Santa Fe
e, tot
plegaat amb la complaençça de l’Ajuuntament esmentat,
e
que
q no ha aturat aquesta
activvitat.
No hi pot haver dubte que l’actual maarc normatiu
u, amb la co
orresponen t regressió al Pla
Especial de l’anyy 1977 (PE‐‐77), implicaa un àmbit d’actuació on els límitts d’allò que
e està
proteegit, i les mateixes figures
f
de protecció, trontollen de manerra perillosaa. Les
qualiificacions dels diferentts graus de protecció: ZRN, ZAINE
EP i ZIN,8 coontingudes en el
Pla EEspecial dee 2008 (PE‐‐2008), no coincideixe
en ni pel que
q fa a laa superfície
e que
ocup
pen, ni per les
l figures que
q diuen pprotegir, am
mb aquelless que inclouu el PE‐77, quant
q
als àmbits que hi
h defineix (Àrees
(
de PParc i de pre
e‐Parc), ni per
p les mateeixes figures que
na de
implaanta: zona de reservva natural, zona de reserva natural qualifficada, zon
paisaatge i historrico‐artísticaa, zona d’in fluència, ettc.

4
4. Els pro
ojectes d’’infraestrructuress promoguts per lees
admin
nistracion
ns al Parcc del Mon
ntseny
De fo
orma reiterada, trobem
m una caraccterística prrincipal en l’estratègia de presenttació i
aprovació dels projectes que
q pretennen converttir les piste
es existentss en «carre
eteres
rurals» (utilitzan
nt la termin
nologia quee s’hi empraa). Aquesta
a estratègia consisteix en el
fracccionament de
d les actuaacions propposades. De tal manera
a que, el proojecte pressentat
en p
primera insttància, nom
més és una petit tram del camí que
q es prettén converttir en
carreetera.

7

Vegeeu informe dee l’ACA de data 16‐7‐2018 ((Annex VI)
ZRN (Zona de Reserva Natural); ZAINEP (Zonna d’Alt Interè
ès Natural, Eco
ològic i Paisatggístic); ZIN (Zo
ona
d’Inteerès Natural).
8
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Aqueesta tècnica d’escometre projecctes per faases, que hom pot denominarr «de
peneetració», elss hi permet obviar la vvisió de conjjunt sobre el territori i mostrar només
la paart menys problemàttica des deel punt de vista amb
biental. Si, per contraa, els
projeectes apareeguessin amb la totaalitat del recorregut que es vvol convertir en
«carrretera rural», això pe
ermetria enntendre, de
e forma evident, els iimpactes que el
conju
unt implicaa sobre hàbitats
h
i/oo espècies protegide
es. D’aquessta manerra, el
fracccionament també elss permet aaccedir a procediments d’avaluuació ambiental
simp
plificats i a mecanismes
m
s més laxes de contracttació de les obres.9
Com es pot obserrvar a la doccumentació aadjunta, totss els projecte
es contempleen la conversió de
e volten dess dels 250m
m fins a 750
0m en
pistess en «carreteres rurals» en trams inicials que
aquestes primeres fases. El que obvie n, de mane
era més o menys
m
impúúdica, és qu
ue els
recorrreguts realss que es vole
en convertirr en carreterra , oscil∙len entre els 2,,2km i els 3,,48km
totalss, que ostentten les pistess esmentadees.
El pro
oblema podria ser conssiderat menoor, si no foss perquè en la majoria dde casos, aq
quests
recorrreguts totalls s’endinsen
n en zones d’especial protecció,
p
bé
é per la sevva qualificació, bé
perqu
uè són hàbittats d’espèciies en perill greu d’extin
nció, com éss el cas del CCalotriton arrnoldi,
citat més amunt d’aquest
d
me
emoràndum.
ue aquesta estratègia
e
dee penetració
ó a les
Consultada la carrtografia adiient, hom poot deduir qu
zoness nucli del massís
m
que, d’altra banda , són també les més ben
n conservadees des del pu
unt de
vista ambiental, només pot respondre aal desig plan
nificat d’asfa
altar totes i cadascuna de
d les
actuaals pistes qu
ue comuniqu
uen diferent s zones del Montseny, sense justifiicar però, la
a seva
necesssitat social,, econòmica o de segurretat, atès que la majoria de les pisstes existentts són
perfeectament transitables en l’actualitat.
Tot aaquest seguitt de projectes fracciona ts, els qualss són previstos en zoness centrals de
el Parc
del M
Montseny, en
ns indueix a creure que existeix un pla
p preconce
ebut d’asfaltaar, o més be
en dit,
de co
onvertir en «carreteres rurals» (utiilitzant la te
erminologia emprada enn casos ante
eriors)
pistess que fins araa permeten comunicar‐sse amb els raacons més be
en conservatts de la zona nucli
(per desenvolupaar activitats científiques,, p. e.) però
ò que, d’altra
a banda, no han permès, fins
una afluènciia massiva de
d turistes, eexcursioniste
es o clients del sector tterciari existent al
ara, u
Parc.

9

Vegeu les consid
deracions relatives a: Projeecte executiu de la segona
a fase de pavvimentació de
el camí
a, al terme municipal
m
de Montseny; Projecte
P
pavim
mentació cam
mí de La Cossta del
veïnatt de Vilaseca
Montsseny a Can Riiera de Ciurett. Fogars de M
Montclús; Proj
ojecte pavimen
ntació camí dde Can Rovira a Can
Satan
nàs. Fogars dee Montclús i Prrojecte de pavvimentació deel camí de la carretera
c
BV‐55114 a Mosqu
ueroles
fase 11, del terme municipal
m
de Fo
ogars de Monntclús (Annex VII).
V
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Dit d
d’una altra manera, fiins ara, elss especialisttes i les autoritats deel Parc con
neixen
perfeectament quins són els hot‐spots
h
dee freqüentacció dins el Parc. Són loccalitzats i d’a
alguna
formaa monitoritzzats. Amb l’aparició d e noves caarreteres, qu
ue acabarieen unint‐se a les
actuaalment existeents, la situa
ació es podriia descontrolar fàcilmentt. En resum, més cotxes i més
gent escampada i dispersa a l'interior deel Parc, precisament en els punts quue han soferrt, fins
ara, u
una intromissió més aviat controladaa.
D’altrra banda, aquest seguitt de noves infraestructures, tendeixen a fracccionar el terrritori,
tallen
n els corredo
ors biològicss i urbanitzenn indrets del Parc, que a dia d’avui han mantingut la
seva integritat am
mbiental en bon estat, esstintolant el seu caràcter de Parc Naatural i de Re
eserva
de la Biosfera.
La tècnica d’anarr creant infraestructuress viàries, perr acabar pro
omovent proojectes urban
nístics
especculatius després, és massa conegudda al nostre país perquè
è no la conssiderem com
m una
probaabilitat, o com
c
una tè
ècnica vincuulada a la gestió d’aquest devesssall de projectes
infraeestructurals. Dit d’una altra
a
maneraa, la degradaació i massifficació delibeerada del territori
monttsenyenc, po
odria obrir les portes a la penetracció posterior de projecttes urbanístics en
aquest espai supo
osadament protegit.
p
En deefinitiva, treet de casos comptats, ccom seria el
e cas del ve
eïnat de Vilaaseca, tamp
poc es
justifica la bondaat d’aquestess obres com
m a via de co
omunicació entre
e
masiess habitades o amb
activiitat agrària tradicional. Encara méss, s’estaria utilitzant
u
l’exxistència d’aalguna d’aqu
uestes
explo
otacions, en l’ínterim, pe
er tal de juustificar la crreació de no
oves carreteeres que perrmetin
arribaar, amb vehicles particulars, fins a inddrets on no hi ha cap d’a
aquestes actiivitats.
ojectes en el s quals s’afirma, obertam
ment, que l’ existència d’aitals
Aqueest és el cas d’alguns pro
vies aasfaltades peermetrà l’acccés de moltss més visitantts (i dels seu
us vehicles s’ entén) a zon
nes on
10
la freeqüentació ha estat més o menys conntrolada fins avui.

5
5. Algune
es dades sobre l’ú
ús públic del Parc
c
ndant en el teema de la fre
eqüentació i la massificació de vehiclles particularrs, convé destacar
Abun
l’expeeriència acon
nseguida en el decurs deel mesos d’occtubre, nove
embre i deseembre de 201
18, en
relaciió amb la seggona fase de
e l’establime nt d’un servei d’autobussos que, enllaaçant amb el tren,
perm
met arribar des de les conurbacions dde Barcelona o Girona fins
f a punts centrals de
el Parc
del M
Montseny (Saanta Fe i Fonttmartina).

10

Veggeu pàg. 11 de
d les conside
eracions relattives a la convversió del cam
mí de Mosquueroles en carrretera
rural ((Annex VII).
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11
Aqueesta segona experiència de transporrt públic al Montseny
M
ha estat connseqüència de
d les
queixxes reiteradees d’alguness associacionns de veïns i de propiettaris ‐a més de les denú
úncies
reiterrades de les entitats ambientals‐, a la vista dels greus proble
emes que crrea la massifficació
de veehicles particculars en detterminats inddrets del Parrc Natural qu
ue, de maneera reiterada s’han
produ
uït en els darrrers anys.

Prom
moguda per l’Oficina
l
del Parc i pels diferents aggents socials,, econòmics i ambientalls que
particcipem en la marxa quottidiana del m
massís, teniaa com a objectiu declaraat la reduccció del
transsport privat que
q envaeix determinatss indrets del Parc els capss de setmanaa, principalm
ment a
dor.
l’hiveern i a la tard
Després dels tres mesos de funcionameent d’aquestta segona fa
ase, les dad es obtingudes no
poden ser menyys encoratjadores. No ss’ha constattat cap redu
ucció efectivva del trànssit de
vehiccles particulaars, en els moments punnta de la tem
mporada. Anss al contrari,, es verifica que
q la
introd
ducció dels busos
b
que transiten fins a Santa Fe i Fontmartina
a, contribueixxen a densificar el
trànssit de les carrreteres BV‐5
5114 i BV‐51119, cosa qu
ue afegeix prroblemes dee seguretat, per la
usos de granns dimension
ns, en una carretera
c
hipper‐utilitzada
a i de
poca maniobrabiilitat dels bu
difícill traçat.
A ban
nda d’això, tampoc s’ha aconseguit qque les zone
es d’aparcam
ment tampó, habilitades a Sant
Celon
ni i Fogars dee Montclús, hagin empèss els conducttors a deixarr els vehicless en aquests punts
per taal d’enllaçar amb el siste
ema de busoss estructuratt.
A aqu
uests resultaats tan minsos, cal afegiir‐hi que la mitjana
m
global de personnes transporrtades
indicaa un nombree inferior a 10 passatgerss per viatge i autobús.
De feet, la clau dee volta del sisstema ha falllat, perquè s’ha volgut utilitzar
u
una política de laissez
l
faire,, laissez passser. S’han desoït les petticions efecttuades per alguns
a
actorss (com la mateixa
CSM)) que reclamaven la posa
ada en marxaa d’un sistem
ma de transp
port públic ppensat, en prrimera
instàn
ncia, per do
onar servei a la gent q ue viu i tre
eballa al territori montssenyenc, i no per
transsportar més turistes
t
de cap
c de setmaana al Montsseny, servei que, en tot cas, hauria de
d ser
una cconseqüència subsidiària
a del primerr. Aquesta po
olítica s’haurria d’acompaanyar de me
esures
bel∙liggerants conttra els cotxess que aparquuen fora delss llocs habilitats, impedinnt el pas delss veïns
i delss vehicles d’emergència.. També res ulta impresccindible una informació instantània sobre
l’estaat dels aparccaments existents a les zones centrals del Parc. Aquesta iinformació hauria
h
d’imp
plicar restricccions d’acccés als vehiccles turísticss, un cop aquests
a
apaarcaments s’’hagin
12
saturrat, tal i com
m proposà la CSM en eel seu moment, i com
m suggerí la direcció del Parc
d’alesshores.

11

La p
primera fase es
e dugué a terme durant d os caps de se
etmana d’octu
ubre i un de noovembre, a més
m del
dia dee Tots Sants de 2017, a títol de prova piloot.
12
Veggeu la Propostta de prova piilot per una m
mobilitat comp
patible al Parc Natural del M
Montseny (CSM
M)
maig de 2017, adju
unta (Annex VIII).
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Les autoritats del Parc s’han negat a recóórrer a aque
est tipus de mesures, am
mb el resulta
at que
hem esmentat més
m amunt: més
m vehicless a les carre
eteres que travessen el Montseny, diners
d
públics gastats deebades i el problema de la massificacció sense solució.
Estem
m convençutts que, els exxemples que hem exposaat, serveixen per il∙lustra r una situaciió que
resultta cada cop més caòtica, en el pla juurisdiccional, en el mediambiental, een el de l’ús social
del Paarc i en les in
ntervencionss urbanístiquues en aquesst espai suposadament p rotegit.

6
6. Quin fu
utur vole
em per all Parc Na
atural dell Montsen
ny?
p
del Montseny éss el resultat de la interaccció de la població
Som dels convenççuts que el paisatge
humaana amb el medi d’aquesta muntannya, en el decurs
d
dels segles. Dit aaixò, però, potser
p
convéé aclarir quee aquesta interacció la cconforma, bààsicament, l’acció dels hhomes i les dones
que han estat treballant la terra al massís, transformant‐lo
o, modelantt‐ne el paisatge,
modificant‐ne per tant el med
di i, fins i tott, creant nou
us hàbitats, gràcies
g
al seuu treball consstant i
a la seva acció sobre els diferents
d
esttatges que formen
f
aquest massís qque, avui podem
p
consttatar, és parrt indestriable de la nosttra natura, a més de se
er‐ho de la nnostra consciència
ambiental col∙lecttiva.
ament, podrria adduir qu
ue avui les ta
asques tradiicionals del sector
s
Algú, potser maliintencionada
e paisatge a bans al∙luditt i han convertit el massíss en Reserva
a de la
primaari, que han conformat el
Biosfera, ja no tenen cabuda en el marc dde l’actual sisstema econò
òmic i producctiu.
a
veu
us serien less mateixes que han ap
postat, des dde fa tempss, per
Probaablement, aquestes
considerar el secctor terciari com l’únic viable a tot el territori montsenyennc. Probable
ement
bé, alguns d’aquests,
d
mai
m han tinggut una con
nsciència clara que les accions que
e han
tamb
confo
ormat el Mo
ontseny tal com
c
és, es ttroben ara en
e perill de desaparèixeer definitivam
ment i
que, com a consseqüència, el
e paisatge aal qual hom fa referència, també s’’esvairà a marxes
m
uit.
forçades tot segu
es si diem quue, a aqueste
es alçades de segle, ja s’ ha demostra
at que
És claar que no deescobrirem re
hi ha pròcers de casa nostra que no teneen problemes a vendre’s el territori, sense consid
derar‐
uin ser greu
us per al pa isatge i per a les
ne lees conseqüències, ni encara que aqquestes pugu
13
generacions futurres.

13

Veggeu sinó la vergonya dels projectes espeeculatius, que pretenen con
nvertir la franjja litoral de la
a Costa
Brava en una novaa Fuengirola de luxe, ambb la complicitat d’autoritatts i agents ecconòmics loca
als. De
ó social ha aco
onseguit aturrar‐ne uns quants a través de les suspeensions de lliccències
momeent la pressió
aprovvades per la Co
omissió d’Urb
banisme de Gi rona el passatt 17 de gener i el 13 de febbrer de 2019.
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En qu
ualsevol cass, no serà el sector tercciari singularment el qu
ue pugui reccollir el testtimoni
d’aqu
uelles i aquells que ens han
h llegat el M
Montseny qu
ue hem cone
egut. Si més no, pel que fa a la
seva acció posittiva sobre el medi. Dee fet, és laa pèrdua de les activiitats tradicionals,
conju
untament am
mb fenòmens globals com el can
nvi climàtic, el que esstà promocionant
situaccions com laa de l’anom
menada transsició foresta
al, fruit direccte de l’aba ndonament de la
terra,, que està teenint conseq
qüències neggatives sobre
e la biodiverrsitat, per l’eempobrimen
nt que
14
comp
porta.
No po
odem compaartir de cap manera
m
aqueesta visió de futur per al cas del Monntseny.
El secctor terciari al massís ja està sobre saaturat. Arrib
bar al punt de no retorn, com està pa
assant
amb la Costa Bravva, per posar un exemplee actual, nom
més actuaria en detrimennt dels seus valors
naturrals i del grau
u de biodiversitat que enncara albergaa.
El qu
ue ens cal és la recuperració de les activitats aggropecuàriess a la muntaanya, afavorrint la
install∙lació de gen
nt jove que pugui
p
viure i treballar en
n activitats d’’economia reeal, potencia
ant les
produ
uccions autò
òctones i revivint la munttanya, alhora que es recupera el moosaic anteriorment
existeent, gràcies a la ramaderia extensivaa i a la renovvació dels esspais de connreu, sempre
e però
respeectant els seu
us valors natturals i les esspècies pròpies que l’hab
biten.
Aqueesta és, en síntesi, la política quee pot perme
etre la salvaguarda reaal del massís del
Monttseny: a travvés de la seva
a pagesia, arrrelada a les maneres de fer pròpies d’aquest terrritori,
comp
ptant amb el suport de
d les orgaanitzacions socials, el petit comeerç i les en
ntitats
conseervacionistess. La millor garantia
g
con tra el deteriiorament definitiu del m
medi i a favor d’un
secto
or terciari ressponsable, no especulati u i dimensionat en la me
esura justa.

7
7. Altern
natives po
ossibles p
per tal de
e redreça
ar la situaació
A la vista de lees situacions que han estat descrites en apartats anterriors del prresent
ns cal fer unes propostess que perme
etin corregir la situació dd’impàs actual. Cal
memoràndum, en
trenccar amb la in
nèrcia acumulada en elss darrers an
nys que, refo
orçada per l’’anul∙lació del
d Pla
Especcial de proteecció de 2008
8, està acon seguint enqu
uistar vells problemes
p
i aafegir‐ne de nous,
sensee que les auttoritats ambientals facin cap movime
ent per redre
eçar‐los.

14

Veegeu per exemple l’article
e Abandonam
ment de la teerra, paisatge
e i biodiversiitat: qüestion
nant el
caràcter restaurad
dor de la transsició forestal aal Mediterran
ni, publicat pe
er la revista EEcology and Society,
http:///www.ecologgyandsociety.o
org/vol20/iss22/art7/
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En prrimer lloc, caal exigir a le
es autoritatss ambientals (en aquest cas el Goveern de Catalu
unya),
que d
de manera siimilar al que
e s’ha fet en eel cas de la franja
f
litoral de la Costa Brava, s’esta
ableixi
una moratòria que
q suspenggui la tramittació d’instruments de planejamentt i de gestió i la
conceessió de llicèències d’obra
a nova, menttre no s’hagi definit la sittuació jurídicca de protecció de
maneera clara i deefinitiva. En el
e nostre cass hauria d’afe
ectar, com a mínim, totaa la superfície dels
difereents municip
pis que qued
da compresa dins dels lím
mits del Parcc Natural, seggons la norm
mativa
de l’aany 2008.
Paral∙lelament, so
obre la base d’allò que ss’estableix a l’art. 23 de la Llei 12/19885, de 13 de
e juny,
uria d’implem
mentar una llei que deffinís el masssís del Monttseny com a Paratge Natural
s’hau
d’Inteerès Naciona
al, fixant, en
ntre altres aaspectes que
e determina
a la llei de rreferència, quines
q
serien
n les zones de
d Reserva In
ntegral, a méés de demarrcar els espaiis que s’haurrien de considerar
PNIN als efectes de
d protecció d’espais, hààbitats i espè
ècies protegides.15
m convençutts que, de manera
m
similaar al cas del Cap de Creus, es podràà habilitar un
na llei
Estem
que p
permeti con
nvertir el ma
assís del Moontseny en un espai qu
ue gaudeixi de les figurres de
proteecció que lii atorga l’esmentada LLlei 12/1985
5, de 13 de juny, quee salvaguardi les
especcificitats d’aq
questa munttanya que, attesa la seva riquesa biolò
ògica i ambieental, ha acreditat
des d
de fa més d’un
d
segle, i que l’han cconvertit en
n un espai emblemàtic,
e
sense el qu
ual no
s’enteendria la con
nservació de la natura a CCatalunya.
És en
n aquesta tasca, que la CSM abocarrà tots els re
ecursos de què
q pugui diisposar, com
mptant
semp
pre amb l’en
ntusiasme i la
a consciènciia d’una ciuttadania, d’un
nes entitats ambientals i d’un
estam
ment científicc que han sa
abut defensa r de vell antuvi el seu patrimoni natuural.

Equip
p de tècnics i ambientòle
egs de la CSM
M

Sa
ant Celoni, feebrer de 201
19

15

Pel que fa als prrecedents, call citar la Llei 44/1998, de 12
2 de març, de protecció deel Cap de Creu
us, així
com la resolució MAH/2618/200
M
06, de 28 de jjuliol, per la qual
q es feia pú
úblic l’acord dde Govern, de
e 20 de
juny d
de 2006, pel qual
q s’aprovà definitivamen
d
nt el Pla Especcial de proteccció del medi nnatural i del pa
aisatge
del Paarc Natural deel Cap de Creu
us.
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