Sigueu benvingudes i benvinguts al Montseny!
Hi ha moltes raons per venir a aquesta muntanya: per descansar i aplegar forces
que ens permetin suportar tot el que estem patint, per respirar un aire menys
contaminat, per caminar i contemplar el paisatge en contacte directe amb la
natura o fins i tot per gaudir de la gastronomia local.
Les persones que avui ens concentrem ho fem pensant en tothom, perquè som
conscients que tots tenim dret a gaudir-ne. Aquest dret però, implica també
obligacions relatives als hàbitats que visitem i a les persones que hi viuen. Per
dissort, la gestió de les autoritats competents ha estat més centrada en els
aspectes publicitaris que en la defensa dels valors que el defineixen com a
Reserva de la Biosfera del Montseny.
Durant anys l’Administració ha promocionat i venut els espais naturals com a
zones d’oci i turisme, prioritzant això a la conservació de la biodiversitat i al
descans dels veïns i les veïnes del Parc.
La massificació de vehicles al Parc és conseqüència directa d’una política que no
contempla la capacitat de càrrega que pot suportar el Montseny. Sense límit de
visitants, ni restricció de velocitat, ni llei de protecció del Parc, només ens queda
defensar-ho a peu de carrer i demanar el teu suport i la teva comprensió!

El Montseny és un espai natural a protegir!
1. Cal establir mesures de control per limitar la velocitat a
les
carreteres que travessen la muntanya.
2. Cal aprovar un programa d’ús públic del massís del
Montseny que tingui en compte la seva capacitat de
càrrega.
3. Cal que els Ajuntaments, les Diputacions i la Generalitat
assumeixin les seves responsabilitats protegint l’espai
natural i les persones
4. Cal una llei de protecció del Montseny.

Vols contactar amb nosaltres?
sosmontseny@gmail.com

també ens trobareu a Instagram i Twitter!
@sosmontseny

