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Desmuntant el parc natural

Darrerament, si fem cas de les notícies aparegudes a la 
premsa i del volàtil món de les xarxes socials, sembla que tot 
són bones notícies a l’entorn del Montseny. Als quaranta anys 
de la declaració de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO 
no s’hi arriba cada dia. Disposar d’ajuts econòmics europeus 
pel tritó del Montseny, l’espècie de fauna més emblemàtica del 
Parc, hauria de ser de gran ajuda per a la seva preservació. I la 
recuperació estacional del servei de transport públic als punts 
de més afluència de visitants també hauria de ser un primer pas 
per regular l’accés i la mobilitat a l’interior de l’espai natural 
protegit. 

Teòricament estem parlant de quaranta anys d’un suposat 
equilibri entre conservació de la biodiversitat i desenvolupament 
sostenible de les activitats econòmiques; de treballs per a la 
salvaguarda i gestió en benefici d’un amfibi endèmic i en perill 
crític d’extinció,1 i la potenciació del transport públic coŀlectiu 
enfront del vehicle privat. 

Aquestes bones notícies haurien de ser el reflex del teòric 
bon estat de salut de què gaudeix l’espai natural. Un estat de 
salut que no és tan bo quan agafes distància, deixes endarrere 
el brogit mediàtic i interessat dels grans titulars, i et centres a 
analitzar i aprofundir en la realitat dels fets. 

Una realitat que xoca amb les afirmacions grandiloqüents 
fetes pels responsables del Parc, a través d’articles a la premsa, 
entrevistes radiofòniques o en qualsevol dels actes d’autobombo 
i celebració.

De fet, darrere la propaganda que pretén situar aquest massís 
a l’avantguarda dels espais naturals protegits de Catalunya, no 
hi trobarem cap referència al fet que el Parc ja no gaudeix de 
la figura jurídica que representava el Pla especial de protecció, 
aprovat l’any 2008 pel govern de la Generalitat. Sobre 
aquest tema, només hi trobes silenci per part de les autoritats 
competents.

I allò que ens estan silenciant és la niciesa dels juristes i 
dels responsables polítics d’aquella època que va permetre que 
tot l’esforç científic i tècnic, esmerçat en la confecció del Pla 
especial del 2008, quedés anuŀlat per un defecte de forma, que 

1  Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) catalogat com En Perill Crític 
(CR) a la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura. També està protegit per les lleis estatals i les catalanes, 
en què se’l considera una espècie en greu perill d’extinció.


