A la població del Baix Montseny
M
y i a les pe
ersones qu
ue visiten el massíss!
Després de tres mesos de co
onfinament ens trobem amb una re
ealitat que aalguns han volgut
v
nomeenar com “laa nova normalitat”. Peròò, que té de nova
n
aquesta
a “normalitatt”?
Pel que fa a les te
erres del Mo
ontseny no ppodem dir que albirem cap
c novetat, com no sigu
ui que
at” corregidaa i augmentaada. Aquest cap de setm
mana passatt hem
torneem a l’antigaa “normalita
pogut viure i veure que torne
em als mateiixos patrons de captenim
ment de sem
mpre, però, això
a sí,
exaceerbats per unes
u
actitud
ds que diríeem que sem
mblen gaireb
bé de conquueridors. Aixxò és:
desen
nvolupant lees mateixes activitats insostenible
es de sempre, però d’uuna manera
a més
massiva, sorollosaa i agressiva,, de la que h avíem vist fins ara dins el
e Parc naturral del Montsseny.
Carreeres de moto
os, amb cen
ntenars de m
màquines fen
nt curses perr les carrete res que creu
uen el
massís. Desenes de BTT’s llençant‐se per pendents en circuïïts improvissats dins d’e
espais
proteegits. Cotxess d’alta cilindrada, d’uuna marca de luxe, fent demostrracions de poder
moto
oritzat en caarreteres perrilloses. Mottos d’enduro
o transitant per camins de muntanya en
zoness d’alta senssibilitat ambiental, fins i tot agredintt veïns.
I quee ens aporta tot això? Per a la poblaació que hi viu:
v soroll, contaminacióó, risc d’accid
dents,
insegguretat i neguit dels ramats Per als hhàbitats i la fauna
f
salvatg
ge que es trooba en perío
ode de
repro
oducció: intrranquil∙litat, foragitamennt, expulsió i fallida de les niades i les cries de
d les
espèccies pròpies del Parc. Pe
er als mateixxos visitants, més dels problemes
p
quue ja pateixen als
seus llocs d’origen.
Així d
doncs, què hem
h
aprés? On s’ha queedat l’apropaament a la natura que h om predicavva des
dels mitjans de comunicació
ó i des delss púlpits d’aalgunes adm
ministracionss? Quina part del
a
Perquè nno volem accceptar que amb
a
la salut de la natura
a hi va
missaatge no hem entès fins ara?
tamb
bé la nostra?? I, què penssa fer l’Oficiina del Parc per aturar aquest tipuss d’activitats dins
del P
Parc natural,, per tal de protegir elss seus hàbita
ats, les seve
es espècies aanimals i elss seus
habittants, en com
mptes de segguir animantt a la massificació?
Menttre esperem la resposta i actuació dee l’Administrració, veïnes i veïns de d iferents mun
nicipis
del M
Montseny, heem decidit mobilitzar‐no
m
os per prote
egir, preservvar i manteenir l’equilibri i la
segurretat dins d‘aaquest espaii natural. Perr això sortim
m al carrer a informar i seensibilitzar a totes
les peersones que arriben i visiten el massíís durant el cap
c de setma
ana.
Ho ffem demanaant una prresència connscient i un
na circulació, per carrreteres i ca
amins,
respeectuosa amb
b el medi am
mbient i ambb les persone
es que hi viv
vim. Els soroolls estridentts dels
moto
ors i l’excés de velocitat trenquen l’harmonia d’aquest eccosistema i volem atura
ar‐ho.
Gràciies per la com
mprensió i la
a contribucióó a cuidar de
el Parc Natural.
n
que cal protegir, ens hi va
v la salut i el futur de
d les
El Montseny és un espai natural
generacions jove
es i de les que hi vindran . Protegim‐lo i estimem‐lo!

Baix M
Montseny, 4 de juny de 2020
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