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Índex

Crònica del que no ha pogut ser, 
però...

Era	el	mes	de	febrer	del	2019	quan	vam	iniciar	els	primers	passos	
per	bastir	el	projecte	que	ens	ha	estat	ocupant	aquests	darrers	anys.	
Estàvem	convençuts	que	la	munió	de	problemes	que	amenaçaven	
la	pervivència	del	Parc	Natural	del	Montseny,	com	a	espai	protegit,	
requerien	un	enfocament	general	que	transcendís	les	lluites	merament	
locals.	La	magnitud	de	 l’amenaça	 a	 escala	 supracomarcal,	 però	
també	la	mateixa	situació	d’emergència	ambiental	a	escala	global	
(de	crisi	climàtica,	energètica,	de	biodiversitat	i	d’exhauriment	de	
recursos	naturals),	així	ho	reclamaven.

La	Coordinadora	per	a	 la	Salvaguarda	del	Montseny	(CSM),	
esperonats	per	 la	convicció	que	cal	difondre	 i	debatre	 la	pèrdua	
real	 de	protecció	dels	 nostres	 espais	 naturals	 (que	 en	 el	 cas	 del	
Montseny	era	evident	amb	el	retrocés	a	la	normativa	del	1977),1 ens 
vam	convèncer	que	el	procediment	legal	que	permet	la	Llei	de	la	
iniciativa	legislativa	popular	(ILP)	seria	una	bona	eina	per	potenciar	
aquest	 debat	 de	manera	 àmplia.	 Feta	 aquesta	 apreciació,	 vam	
contactar	amb	altres	entitats	ambientals	amigues2	per	explicar-los	el	
nostre	projecte	i	engrescar-los	a	coŀlaborar	plegats	en	la	preparació	
d’un	text	legal	que	servís	de	base	per	a	la	nostra	proposta	d’ILP.

El	 27	 de	 novembre	 del	 2019,	 la	Mesa	 del	 Parlament	 ens	
comunicava	l’admissió	a	tràmit	del	text	de	la	proposició	de	llei	de	
protecció	del	Montseny	(ILP-Montseny).3	Posteriorment,	el	2	de	
març	del	2020,	eren	nomenades	fedatàries	les	cent	seixanta-dues	
persones	presentades	per	la	Comissió	Promotora	de	la	ILP,	en	una	
cerimònia	celebrada	al	Parlament	de	Catalunya	que	donava	el	tret	
de	sortida	a	la	recollida	de	signatures	en	suport	de	la	proposició.4 
Tan	sols	onze	dies	després,	el	Govern	de	la	Generalitat	decretava	
el	confinament	de	la	població.

Certament,	 quan	 vam	 iniciar	 aquesta	 singladura	 sabíem	que	
no	seria	gens	fàcil,	però	mai	havíem	imaginat	que	ens	trobaríem	
davant	d’aquesta	situació	pandèmica,	que	ha	creat	tants	problemes	
a	les	relacions	socials	al	nostre	país,	tantes	engegades	i	aturades	
al	 llarg	 de	gairebé	dos	 anys,	 i	 que	 encara	 avui	 ofereix	 un	 futur	
tan	 incert;	a	banda	de	 tots	els	altres	entrebancs	que	han	generat	
les	mesures	 anticovid,	 per	 la	 seva	 continuada	vaciŀlació,	 per	 la	

1 Vegeu	«Per	què	volem	una	llei	per	protegir	el	Montseny?»,	La	Sitja	del	Llop,	
núm.	46,	juny	2019.

2 DEPANA,	Ecologistes	en	Acció	i	SEO/BirdLife,	que	juntament	amb	la	CSM	
componíem	la	Comissió	Promotora	de	la	ILP-Montseny.

3 El	seu	títol	complet	és	Llei	de	declaració	del	Parc	Natural	del	Montseny,	de	
paratges	naturals	d’interès	nacional	i	de	reserves	naturals	integrals.

4	 Es	refereix	a	les	50.000	signatures	físiques	que	calen	perquè	les	proposicions	
de	llei	presentades	a	través	del	procediment	d’ILP	siguin	discutides	pel	Ple	
del	Parlament	de	Catalunya.
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manca	 de	 coherència	 i,	 en	 alguns	 casos,	 fins	 i	 tot	 pel	
seu	autoritarisme.	Davant	de	tot	això,	és	evident	l’efecte	
negatiu	que	aquesta	situació	ha	comportat	per	a	la	recollida	
de	signatures	per	la	ILP-Montseny.

Semblava	 d’allò	més	 lògic	 que	 s’hagués	 decidit	 la	
paralització	d’un	procediment	que,	justament,	es	trobava	
en	 el	 seu	 inici.	 Si	més	 no	 fins	 que	 la	 situació	 social	
estigués	prou	estabilitzada.	Aquesta	contingència,	però,	
va	ser	enfocada	negativament	per	la	Mesa	del	Parlament,	
que	posà	pegues	de	tipus	procedimental	a	la	suspensió,	
malgrat	els	dubtes	plantejats	des	de	la	Comissió	Promotora	
de	la	ILP.	A	partir	d’aquest	moment,	la	iniciativa	passà a 
mans	de	la	Mesa,	que,	davant	la	incertesa	provocada	per	
la	situació	sanitària,	preferí	la	concessió	de	pròrrogues	del	
termini	de	recollida	de	signatures	abans	que	l’aturada	del	
procediment,	acció	que,	aparentment,	hauria	estat	molt	
més	conseqüent	amb	la	conjuntura	real.

En	qualsevol	cas,	la	tasca	de	recollida	de	signatures	
s’ha	 vist	 contínuament	 entorpida	 per	 les	 limitacions	
imposades	a	la	llibertat	de	moviments,	per	la	manca	de	
possibilitats	de	realitzar	xerrades	i	debats	en	locals	tancats	
degut	 a	 la	 restricció	 dels	 aforaments	 i,	 en	 general,	 per	
l’absència	continuada	d’actes	multitudinaris	on	poder	dur	
a	terme	aquesta	recollida.	Tot	això	sense	comptar	amb	les	
topades	amb	determinades	autoritats	municipals	que	s’han	
proposat	aplicar	d’una	manera	més	restrictiva	les	normes	
Procicat,	fent-ne	una	interpretació	abusiva,	davant	la	qual	
ens	hem	vist	obligats	a	quadrar-nos	en	defensa	del	dret	de	
participació	política	pública.

A	 tot	 això	 cal	 afegir-hi	 que	 la	 signatura	 digital,	 un	
instrument	previst	a	la	disposició	addicional	1a	de	la	Llei	
1/2006,	de	16	de	febrer,	de	la	iniciativa	legislativa	popular,	
per	obra	i	gràcia	d’una	nova	llei	aprovada	el	2014,5 passà 

5 Ens	referim	a	la	Llei	7/2014,	de	25	de	juny,	de	modificació	de	la	
Llei	1/2006,	de	16	de	febrer,	de	la	iniciativa	legislativa	popular.

de	ser	responsabilitat	del	Govern	a	ser-ho	del	Parlament.	

El	més	paradoxal	de	tot	plegat	és	que,	quan	demanem	
a	la	Mesa	del	Parlament	que	posi	en	marxa	la	signatura	
electrònica,	ens	respon	amb	un	ofici	el	27	de	juliol	del	
2021	d’acord	 amb	el	 qual	 la	 responsabilitat	 de	«dictar	
les	 instruccions	 pertinents	 per	 a	 garantir	 l’eficàcia	 i	 la	
seguretat	d’aquest	mitjà	telemàtic»	es	converteix	en	una	
instrucció	que	 la	Mesa	pretén	 traspassar	a	 la	Comissió	
Promotora,	de	manera	que	se’ns	obliga	a	acceptar	aquesta	
responsabilitat.	

Així,	descobrim	que,	vulguis	que	no,	han	passat	quinze	
anys	en	el	decurs	dels	quals	ni	el	Govern	ni	el	Parlament	
han	 fet	 res	 per	 desenvolupar	 l’eina	 digital,	malgrat	
l’existència	 d’una	Conselleria	 de	Polítiques	Digitals	 i	
Territori	 i	 d’un	 servei	 d’informàtica	 del	 Parlament	 de	
Catalunya.	Tot	plegat,	un	bon	exemple	de	com	les	nostres	
autoritats	polítiques	entenen	l’accés	de	la	ciutadania	a	la	
participació	política	activa.

És més,	quan	la	Comissió	Promotora	decideix	assumir	
la	 responsabilitat	 de	 desenvolupar	 aquest	 instrument	
informàtic,6	encara	triguen	dos	mesos	i	mig	abans	no	ens	
aclareixen	alguns	aspectes	tècnics	que	venen	obligats	pels	
mateixos	suggeriments	que	se’ns	fan	des	de	la	Comissió	de	
Control	per	tal	de	poder	iniciar	els	treballs	de	preparació.	
I	quan	la	Comissió	de	Control	demana	una	pròrroga	per	
poder	desenvolupar	l’eina	i	que	sigui	aprovada	per	la	Mesa	
del	Parlament,	és	la	mateixa	Mesa	la	que	ens	denega	aquest	
dret	adduint	que	«no	està	previst	a	la	Llei	1/2006,	de	la	
iniciativa	legislativa	popular».

El	 resultat	 d’aquest	 cúmul	 de	 despropòsits	 ja	 és	
conegut:	no	ha	estat	possible	assolir	 la	xifra	de	50.000	
signatures	 que	 exigeix	 la	 llei	 de	 la	 ILP.	 Per	 tant,	 la	
proposició	de	llei	de	protecció	del	Montseny	no	arribarà	
a	ser	discutida	al	Parlament.	Ara	com	ara.

Però	no	us	espanteu	pas,	que	això	no	ha	fet	més	que	
començar.

Hem	aconseguit	38.901	signatures!	La	gran	majoria	
s’han	 recollit	 al	Baix	Montseny,	 al	Vallès	Oriental,	 a	
Osona,	 a	 la	 Selva	 i	 al	Gironès.	Malgrat	 les	 enormes	
dificultats	 creades	 per	 les	 normes	 de	 distanciament	
social,	malgrat	 les	 campanyes	 d’oposició	 engegades	
per	 determinats	 grups	 polítics	 que	 defensen	 interessos	
espuris	 contraris	 a	 la	 protecció	 d’aquest	 espai	 natural	
(dels	espais	naturals	en	general,	podríem	afirmar),	malgrat	
una	actuació	de	la	Mesa	del	Parlament	que	ha	obviat	un	
marc	d’actuació	del	tot	insòlit,	mai	abans	experimentat,	
que	no	ha	estat	previst	per	cap	llei,	i	malgrat	la	por	d’un	

6 Seria	el	primer	cop	que	s’utilitzaria	en	una	consulta	política	pública	
a	Catalunya.

La	ILP-Montseny	al	Parlament	de	Catalunya.	Març	2020
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alt	percentatge	de	la	població	a	participar	activament	en	
cap	tipus	d’interacció	pública,	hem	arribat	a	desenes	de	
milers	de	persones	que	han	entès	el	que	els	explicàvem.	
Persones	que	han	decidit	donar	el	seu	suport	conscient	
a	 la	possibilitat	que	s’aprovés	una	 llei	de	protecció	del	
Montseny.

Hem	aconseguit	trencar	l’aïllament	imposat	per	unes	
normes	que	 impedien	el	 contacte	 social,	 la	 transmissió	
d’informació	boca-orella	i	el	debat.	Per	tant,	en	les	pitjors	
condicions	 possibles,	 sense	 disposar	 dels	mitjans	 que	
permeten	l’accés	a	la	comunicació	massiva,	hem	parlat	

amb	milers	de	persones	que	han	vist	 amb	 simpatia	 els	
nostres	arguments	i	han	reaccionat	amb	incredulitat	a	la	
manca	de	protecció	real	d’aquest	espai	natural.	Aquestes	
persones	són	les	que	van	entenent	la	necessitat	de	preservar	
la	natura,	en	una	època	en	què	els	poders	econòmics	i	els	
seus	representants	polítics	miren	cap	un	altre	costat	i	fan	
veure	que	no	passa	res.	

Aquest	no	és	l’únic	efecte	positiu	de	la	nostra	tasca	
(de	la	campanya	per	la	ILP-Montseny).	El	juliol	del	2021	
s’aprovava	(després	de	més	de	deu	anys	de	voltar	pels	
despatxos	dels	diferents	governs)	el	nou	decret	del	Parc	
Natural	 del	Montseny.	 Si	 bé	 és	 cert	 que	 aquest	 decret	
només	ens	aporta	la	recuperació	dels	límits	del	Parc,	que	
ja	 teníem	 l’any	2008	amb	el	Pla	especial	de	protecció,	
que	va	ser	anuŀlat	per	la	sentència	del	Tribunal	Suprem,	
també	ho	és	que	assoleix	una	de	les	fites	que	proposava	la	
ILP-Montseny.	És,	per	tant,	fruit	de	la	nostra	pressió,	i	ens	
podem	vantar	que	hagi	estat	aprovat	en	plena	pandèmia.	

Un	altre	dels	efectes	aconseguits	és	que	les	diputacions	
de	 Barcelona	 i	 Girona	 hagin	mogut	 peça	 i	 s’hagin	
compromès	a	iniciar	els	treballs	de	preparació	d’un	nou	
Pla	de	protecció,	que,	malgrat	no	es	prevegi	tenir	abans	
del	2023,	haurà	d’obrir,	obligatòriament,	un	procediment	
de	participació	pública	per	a	la	seva	discussió,	a	més	de	
la	 corresponent	 exposició	 pública	 en	 fase	 d’avaluació	
d’impacte	ambiental.

Finalment,	la	presència	de	la	nostra	entitat	(la	CSM)	en	
els	òrgans	de	govern	del	Parc	Natural,	mentre	s’aclareix	
la	situació	legal	de	protecció,	s’ha	vist	reforçada	per	la	
representació	que	tindrem	dins	de	la	Junta	Rectora	i	de	la	
Comissió	Consultiva	del	Parc,	on	ens	escortaran	també	
els	nostres	companys	de	DEPANA.

Com	veieu,	 podem	 estar	 contents	 de	 la	 feina	 feta.	
L’esforç	dut	a	terme	per	desenes	i	desenes	de	voluntaris	
i	 fedataris	 no	 ha	 estat	 en	 va.	 Podem	afirmar	 que	 bona	
part	dels	objectius	que	perseguíem	s’han	assolit,	malgrat	
no	haver	pogut	fer	sentir	 la	nostra	veu	al	Parlament	de	
Catalunya.

Ara	ens	cal	seguir	endavant.	Sense	preses	però	amb	
l’audàcia	i	amb	la	convicció	de	totes	aquelles	persones	
que	 lluitem	per	un	 futur	millor	per	 a	 la	humanitat,	per	
un	planeta	verament	habitable	per	 a	 totes	 les	 espècies,	
conscients	dels	seus	límits	físics,	que	ens	fan	més	humils	
i	menys	egoistes.

Això	no	ha	 fet	més	que	començar.	Aviat	 en	 tindreu	
notícies!

Consell de Redacció
Santa Maria de Palautordera. Novembre de 2021 

Concentració	de	SOSNaturaCAT	a	la	plaça	de	Sant	Jaume.	Juny	2021

Recollint	signatures	a	la	fira	Ecovita	de	Riells	i	Viabrea.	Abril	2021
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