
MOCIÓ DEL GRUP DE LA CUP A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN SUPORT A LA PRESERVACIÓ 

DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 

Atès que la Diputació de Girona és cogestora del Parc Natural del Montseny, juntament amb la 

Diputació de Barcelona.  

Atès que el Montseny està qualificat com a reserva de la Biosfera per la UNESCO i l’any 1978 es 

va aprovar el Pla Especial de protecció del Montseny, el qual encara avui no compta amb un 

pressupost que permeti la seva protecció efectiva.  

Atès que actualment hi ha projectada l’asfaltatge d’una pista forestal que pretén travessar una 

de les zones més sensibles i protegides del Parc, entre les Illes i Sant Marçal, sense que hi hagi 

un informe tècnic que avali la necessitat d’ampliació de la carretera.  

Atès que el Servei Meteorològic de Catalunya ha projectat la construcció un Centre de 

Referència de la Meteorologia de Catalunya (CRMC) en els terrenys on hi havia l’antic 

observatori del Turó de l’Home, que comportaria la modificació de la normativa de protecció 

continguda al Pla Especial de protecció del Medi Natural i del paisatge del Parc del Montseny.  

Atès que el Parc Natural porta anys destinant recursos a reduir les carreteres que passen per 

dins del Parc i limitant l’accés de vehicles per impedir la degradació de la zona.  

Atès que aquests projectes suposen canvis físics i ambientals sobre el terreny protegit per la 

normativa continguda al Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 

Monseny-Reserva de la Biosfera.  

Des del grup de la CUP instem al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació dels següents 

acords:  

- Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme per tal de garantir 

la màxima protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat d’acollir-se a la figura 

de pla especial urbanístic en la planificació en el marc d’espais catalogats com a Parc 

Natural.  

- Instar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat, en concordança amb l’estudi tècnic 

realitzat pel Parc Natural, a aturar l’asfaltatge de la pista forestal existent des de la 

font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes.  

- Instar a la Generalitat i al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte Centre 

de Referència de la Meteorologia o a buscar un nou emplaçament fora dels terrenys 

més sensibles del Parc Natural del Montseny 

- Sol·licitar a les Diputacions de Barcelona i Girona la creació d’un organisme consultiu 

que transcendeixi els límits geogràfics de l’espai catalogat com a Parc Natural, integrat 

pels municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de 

generar sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una 

perspectiva global i d’integració en el territori.  

Girona, 19 de novembre del 2015 


