Sra. Ma Assumpta Farran i Poca
Directora General de Qualitat Ambiental
Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Diagonal, 523‐525
08029‐Barcelona

Senyora,
Les entitats i persones sotasignades, totes elles actives en la defensa del territori, preocupades
particularment pel projecte de construcció d’una carretera al bell mig del Parc Natural del
Montseny, que ha presentat l’Ajuntament de Montseny per l’aprovació d’aquest Departament,
ens adrecem a vostè, en la seva qualitat de Presidenta de la Ponència Ambiental que ha
d’estudiar la procedència o no, de sotmetre el projecte esmentat al tràmit d’Avaluació
Ambiental previst per la llei vigent, per tal de fer constar les peticions següents:
QUE d’acord amb les deficiències, contradiccions i manca de fonamentació ambiental, tècnica,
social i econòmica, que ja han estat denunciades en els informes aportats a aquesta Direcció
General per unes quantes entitats (vegeu‐ne còpia a: www.salvaguardamontseny.cat), sigui
rebutjat completament el projecte en qüestió, sense opció de que torni a ser admès a estudi
en un futur.
QUE s’estableixi una moratòria immediata i permanent sobre tots els projectes, presentats en
els tres darrers anys, que pretenguin desenvolupar qualsevol mena de modificació urbanística
i/o normativa, que pogués afectar les zones protegides dins del perímetre del Parc natural del
Montseny, siguin aquestes Zones de Reserva Natural (ZRN), Zones d’Alt Interès Natural
Ecològic i Paisatgístic (ZAINEP), Zones d’Interès Natural (ZIN), Xarxa Natura2000, o qualque
altre que afecti a la conservació dels valors naturals d’aquesta Reserva de la Biosfera, encara
que els seus supòsits estiguin contemplats en la normativa del Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc del Montseny.
QUE coherentment amb l’anterior i de manera paral∙lela, s’estableixi un període de debat
públic d’un mínim de dos anys, durant el qual tots els ciutadans i les seves entitats cíviques, les
entitats ambientals i de defensa del territori, les entitats professionals, les associacions de
propietaris, etc., puguin discutir dins cadascun dels municipis que integren aquesta unitat
biogeogràfica, aquelles polítiques de protecció que han d’imperar en el si del Parc a mig i llarg
termini, i quines seran les polítiques que s’han d’aplicar, a nivell supramunicipal, per un
autèntic reequilibri territorial en benefici de la societat i dels espais naturals protegits.
Signat:
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Ecologistes en Acció de Catalunya, Skamot
Verd de la Facultat de Biologia (UB), SEO/BirdLife, DEPANA i Arran Baix Montseny.
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