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MÓN DESCOBRIR  CIVISME

PARC NATURAL DEL MONTSENY 
Des del passat 10 d’octubre, s’ha creat 
un equip d’informadors que, juntament 
amb els guardes del parc, se situen 
en punts estratègics per recordar  
als visitants que no es pot aparcar  
als vorals de la carretera ni impedir 
els accessos a masos i camins 
particulars. Aquesta tardor també  
s’ha decidit incrementar el servei  
de transport públic del Bus Parc  
i s’ha posat en marxa una campanya 
informativa de sensibilització.

APARCAR NOMÉS ALS LLOCS 
HABILITATS A TAL EFECTE
Sembla una obvietat, però ha quedat 
demostrat que no ho és tant: cal 
aparcar als llocs habilitats per fer-ho. 
Si deixem els cotxes als vorals  
de la carretera podem ocasionar 
moltes molèsties, però també molts 
problemes. Aquesta tardor els vehicles 
aparcats als dos costats de les carre- 
teres del Montseny haurien impedit  
el pas de vehicles d’emergència, 
com ara camions de Bombers.  

PARC NATURAL DE LA ZONA 
VOLCÀNICA DE LA GARROTXA
Els caps de setmana d’octubre  
i novembre són els de més afluència 
de públic de l’any. Per tal d’evitar 
aglomeracions, s’hi limità l’ocupació 
d’aparcaments i zones de lleure al 
75%. A més, es va demanar evitar 
l’accés amb vehicle a la zona central 
del Parc (la Fageda, volcans Croscat  
i Santa Margarida), així com a l’eix 
central de l’Alta Garrotxa (el pont  
de Llierca, Sadernes i Sant Aniol).

NO DEIXAR RASTRE  
L’afluència massiva a l’entorn natural 
pot derivar en un augment del nombre 
de deixalles abandonades al bosc.  
Tot i que en moltes zones hi ha espais 
habilitats per menjar que disposen  
de contenidors per a la brossa, també 
hi ha molts llocs —la majoria— 
on els visitants s’han de fer respon- 
sables de les seves restes. No ens 
cansarem de recordar la importància 
d’endur-nos tota la brossa que gene- 
rem, sobretot als espais naturals.

CONGOST DE MONT!REBEI 
Arran de l’allau de visites  
a aquesta zona de la serra  
del Montsec, es va posar  
en marxa un sistema de reserva 
anticipada de places d’aparca- 
ment, de manera que els visi- 
tants només hi podien accedir 
si mostraven el seu full de reser- 
va. Això no obstant, i a causa 
de l’actual situació, l’aparca- 
ment de la Masieta de Mont- 
rebei és tancat temporalment.

CERCAR NOVES RUTES 
A l’hora de triar la nostra 
sortida és fàcil deixar-nos 
emportar per qüestions com  
la popularitat de determinats 
espais naturals o la facilitat  
per accedir-hi. Però el nostre 
país és ple de racons per co- 
nèixer, menys freqüentats 
i que poden resultar igual 
d’interessants o més que  
els tops. Ha arribat l’hora  
de descobrir nous paratges.

AIGÜESTORTES  
I SANT MAURICI
En aquest Parc Nacional 
s’han suspès les activitats 
organitzades. Els aparcaments 
tenen aforament limitat, però està 
prohibit pernoctar a dins dels 
vehicles. Els refugis lliures s’han 
tancat, si bé es pot fer nit als re- 
fugis guardats. Es permet la pràc- 
tica del senderisme, l’alpinisme, 
l’escalada i la circulació amb bici 
per les vies senyalitzades. 

RESPECTAR L’ENTORN
La nostra presència al bosc 
hauria de passar inadvertida.  
Els crits o els sorolls estranys 
poden alterar la vida dels animals 
que l’habiten. També hem  
de procurar seguir els camins  
i no arrencar ni trencar cap 
element de la vegetació. Tampoc 
és una bona idea fer preses  
als rius amb pedres per tenir  
una piscina on banyar-se ni em- 
paitar la fauna autòctona. 

L’interès creixent  
pels espais naturals 
és una oportunitat 
que cal afrontar exigint 
respecte als visitants 
i planificació  
als responsables  
de la seva gestió.

L’ACCÉS ALS ESPAIS na!rals, un fenomen 
en augment que aque" e"iu ha generat no 
pocs #!lars periodí"ics, posa de manife" 
l’equilibri difícil que sovint hi ha en$e  
la conservació dels territoris més valuosos 
—i la fauna i flora que els habiten— i la ne- 
cessitat de garan#r el dret de la ciutadania 
a gaudir de la na!ra. Certament, el major  
interès per aque"s e%ais no és una febrada 
conjun!ral, ni tan sols una moda ampli-
ficada per les xarxes socials, sinó una 
tendència imparable. 

I és una gran notícia perquè el &!r 
passa per la so"enibilitat i la capacitat 
divulga#va (pedagògica) de l’eco!risme, 
sense meny"enir la capacitat que té de ge- 
nerar recursos per a la ge"ió i la protecció, 
aporta un potent missatge d’op#misme. 
La 'agilitat dels e%ais na!rals és evident,  

com també és un fet que els problemes 
pun!als de conge"ió o sobre'eqüenta-
ció no són nous. Aque"s úl#ms anys s’ha 
parlat, i molt, del congo" de Mont-rebei, 
de la fageda d’en Jordà, de les coves de Can 
Riera de Torrelles de Llobregat, de la vall 
de riu Glorieta al seu pas per Alcover... 
Potser és l’hora de prendre consciència  
de l’opor!nitat que representa l’a$acció 
per la na!ra, els valors que aque"a mo"ra, 
i educar els veïns i visitants dels e%ais  
en la cul!ra del re%e(e, men$e desenvo-
lupem polí#ques de planificació i regulació 
que ens beneficien a tots.

Els parcs na!rals no són jardins urbans 
que modelem al no"re gu". Animals i plan- 
tes tenen dinàmiques pròpies a què ens hem  
d’adaptar, i fer-ho ens si!a en més bona 
posició davant del canvi )imà#c que ve. 

QUÈ PODEM FER   
NOSALTRES

QUÈ FAN ELS   
PARCS
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