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Comunicat de premsa relatiu a l’acció del dia 25‐10‐15 

25 d’octubre: Acció de protesta contra els projectes especulatius al Parc natural del 

Montseny 

En els darrers mesos, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha lliurat al Departament de Territori 

i Sostenibilitat un  seguit d’al∙legacions  i  consideracions en  relació a uns quants projectes que, des d’aquest 

mateix organisme, o bé des d’algun ajuntament  i de  la Diputació de Barcelona,  s’estan promovent dins de 

l’espai protegit del Montseny. 

L’anàlisi  de  les  documentacions  presentades  a  consulta  pública,  demostra  que  les  actuacions  que  els 

promotors pretenen necessàries pel territori (com per exemple  la carretera que es pretén construir entre  les 

Illes  i Sant Marçal), a més de comportar una agressió  irreparable contra espècies  i hàbitats protegits, estan 

fortament condicionades per interessos econòmics especulatius. 

Tal és el cas del projecte de construcció d’un nou edifici al cim del turó de l’Home. Construcció promoguda des 

del Servei Meteorològic de Catalunya (dirigit pel senyor Oriol Puig), que compta  amb el suport econòmic de la 

Diputació de Barcelona que s’hi ha gastat 248.887€, pel cap baix, entre els anys 2013 i 2014, per sufragar les 

despeses  del  projecte  presentat.  Un  projecte  injustificable  des  dels  vessants  científic,  social  i  ambiental, 

l’objectiu del qual pretén, en realitat, trencar la normativa de protecció del Parc mitjançant subterfugis legals, 

encara que per fer‐ho hagi de ficar les excavadores al punt culminal del massís montsenyenc. 

D’altra banda, el projecte semi‐oficial de  la Diputació de Barcelona per construir una macro‐depuradora a  la 

vall de Santa Fe (que pretén  implicar  les masies existents),  la discussió pública del qual s’està dilatant des fa 

més  de  mig  any,  fa  témer  que  darrera  d’aquest  nou  projecte  s’amaguin  interessos  força  diferents  dels 

declarats, que podrien tenir com objecte l’explotació turística massiva d’aquest indret. 

A més dels que ja hem esmentat, en els darrers mesos els projectes urbanístics dins les zones protegides s’han 

multiplicat exponencialment: modificació de camins, captació d’aigües,  instal∙lació de molins eòlics, obertura 

de negocis d’hostaleria il∙legals, etc., etc.. 

Malgrat  l’aspecte  formal  aparentment  inofensiu  d’alguns  d’aquests  projectes,  la  realitat  és  que  sota  una 

coartada  pseudo‐científica,  social,  o  fins  i  tot  ambiental,  s’intenta  dur  a  terme  actuacions  que  amaguen 

objectius ben poc innocents, aprofitant la marca Montseny i Reserva de la Biosfera. I el que és pitjor, s’estan 

engegant amb diners públics, procedents de les administracions catalanes, per obtenir beneficis privats. 

La massificació incontrolada i consentida del Parc natural, per part de l’Administració, i l’explotació del territori 

que practiquen algunes empreses d’oci alienes a  la  conservació ambiental,  com  si  tractessin d’un producte 

més, està comportant uns nivells de degradació d’aquesta muntanya mai vistos abans. 

Tots aquests  fenòmens negatius no  són exclusius del Parc natural del Montseny. Situacions  similars  s’estan 

produint en altres espais naturals,  suposadament protegits de Catalunya, amb  idèntiques conseqüències en 

tots ells. 
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Això  fa  pensar  que  estem  assistint  a  una  actuació  pensada  i  planificada  des  d’altes 

instàncies  de  l’Administració  catalana  per  assaltar  allò  que  podria  considerar‐se  la  darrera  frontera: 

l’explotació massiva  i especulativa dels espais naturals per grups econòmics  interessats en vendre  la natura 

protegida.  Protecció  que,  no  podem  oblidar,  ha  estat  aconseguida  gràcies  a  la  lluita  de  les  generacions 

pretèrites i els impostos de tota la societat. 

És per això que ens manifestarem el diumenge 25 d’octubre a Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, per 

impedir  l’expansió d’aquests plans agressius que hipotequen el futur dels espais naturals  i  incideixen en una 

economia ja caduca, que opera contra la ciutadania i contra el territori. Per contra, volem que l’economia rural 

es basi en el  sector primari que crea  riquesa  real  i contribueix definitivament a  la  sobirania alimentària del 

nostre país, a la reducció de la despesa energètica i a la salut dels humans. 

Sortosament,  en  aquesta  lluita  no  estem  sols,  doncs  avui  diverses  organitzacions  ambientalistes  i 

conservacionistes, com també unes quantes entitats ciutadanes, lluiten, treballen i investiguen per aconseguir 

un  futur millor pel medi ambient  i per a  les persones. Algunes d’aquestes organitzacions  seran presents en 

aquesta manifestació i és amb elles que ens sentim agermanades en aquesta tasca modesta per aconseguir un 

món millor. 

‐  Acabem amb la massificació incontrolada dels Parcs naturals! 

‐  Desterrem l’especulació urbanística del Montseny. Ni aquí ni enlloc! 

‐  Ni un cèntim dels pressupostos públics per subvencionar projectes nocius pel medi ambient! 

‐  Impedim la liquidació dels espais naturals protegits a Catalunya!  
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Organitzacions i entitats que donen suport a aquesta acció: 

AEiG Bernat Perpunter 

ARRAN Baix Montseny 

Assemblea de Joves de Sant Celoni 

Ateneu Popular l'Arboç 

Banc del Temps de Palau 

Casal Quico Sabaté 

Col∙lectiu feminista “les fresques” 

Colla Bastoners Quico Sabaté 

Cooperativa de Consum Responsable “la Cortera” de Palau 
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Cup d’Arbúcies, Palautordera, Sant Esteve i Sant Celoni 

Ecoxarxa del Montseny 

La Clau 

Món amb Seny 

Montseny Massais 

Procés Constituent del Baix Montseny 

Timbalers de Can Ramis Sant Celoni 

 

 

   


