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Salvador Esteve: «El Montseny és de
tots i tothom ha de vetllar pel seu
futur»
El president de la Diputació de Barcelona elogia el paper de la Mancomunitat de
Catalunya en l'acte institucional dels Cent anys de protecció del massís
Una trentena d'ecologistes escridassen els polítics en protesta contra les agressions i
l'especulació al Montseny
Jordi Purtí/BM , Sant Esteve de Palautordera | Actualitzat el 16/06/2014 a les 07:20h

Arxivat a: Política, Unesco, Montseny, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Mancomunitat,
Reserva Biosfera

Participants a l'acte institucional dels 100 anys de protecció del Montseny. Foto: Jordi Purtí

"El Montseny és de tots i tothom ha de vetllar pel seu futur", aquesta ha estat una de les
frases destacades que el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha dit
en el decurs de l'acte institucional dels cent anys de protecció del massís del Montseny i
celebració de l'ampliació de la reserva de la Biosfera del Montseny que ha tingut lloc
aquest migdia a Sant Esteve de Palautordera, amb la presència dels presidents de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el de Girona, Joan Giraut.
El president de la Diputació de Barcelona ha recordat que ara, com ja s'ha fet tantes altres
vegades en el darrer segle des de l'ens provincial es fa un pas més endavant amb la
mirada posada en el passat i, alhora, en el futur. "En el passat, perquè volem conservar
aquesta bellesa paisatgística, aquest extraordinari patrimoni de biodiversitat, i en el futur,
perquè, el desenvolupament social i econòmic també estava en un dels plats de la
balança." Esteve ha remarcat que al Montseny, s’hi ha fet política. Política mediambiental,
política social, política, en definitiva, de país.

El màxim responsable de la Diputació de Barcelona també ha volgut elogiar el paper que
va tenir la Mancomunitat cap el Montseny, ja que el va tenir present des del primer moment
"no només va enfortir el teixit institucional del país, sinó que va obrir camins que a la resta
de l’Estat resultaven impensables".

Ramon Esteve president de la Diputació de Barcelona en l'acte institucional dels 100 anys de protecció del
Montseny Foto: Jordi Purtí

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
L'acte d'aquest migdia també ha servit per fer pública l'edició del llibre Cents anys de
protecció del Massís del Montseny. Els antecedents històrics de la creació del parc Natural
i reserva i la Biosfera del Montseny . El llibre escrit per Josep Melero és un compendi
comentat de diferents estudis i escrits promoguts per la Mancomunitat de Catalunya -i,
posteriorment, per la Diputació de Barcelona- per a la creació d'una figura de protecció del
massís del Montseny en les primeres dècades del segle XX i que foren l'antecedent de la
creació del patronat de la Muntanya del Montseny, l'any 1928.
Amb l'edició d'aquest llibre, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
se suma als actes de commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya
(1914-2014), aprofitant que el 13 de juny de 2014 la UNESCO ha aprovat una darrera
ampliació de l'àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny fins a les 50.000 hectàrees,
que abraça l'àmbit de la pràctica totalitat dels 18 municipis que formen el parc natural.
Prèviament, s'ha fet una visita al municipi de Montseny on s'ha visitat l'exposició i
demostració "els secrets de la destil·lació i l'exposició "parc Natural del Montsent".
Protesta dels ecocologistes
Una trentena d'ecologistes esperaven l'arribada del president de la Diputació de Barcelona
a la porta del teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera, per expressar-li la seva
desconformitat amb la carretera de Les Illes a Sant Marçal a Sant Marçal cosa que ha
obligat el vehicle en el que viatjava Ramon Esteve a entrar per una altre lloc diferent al
previst inicialment. Els ecologistes, membres de diferents entitats socials i polítiques, han
cridat consignes contra les agressions al Montseny i l'especulació del massís.

Protesta d'un grup d'ecologistes a l'arribada del presidenrt de la Diputació de Barcelona. Foto: Jordi Purtí
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Notícies relacionades
La Unesco aprova ampliar l'àmbit de Reserva de la Biosfera del Montseny
La mobilització contra l'asfalt al Montseny ja dóna fruits
Itineraris circulars
Els Bombers rescaten dues persones ferides que feien parapent al Montseny
Or transparent
Cinquanta anys de la mítica «Pujada en costa»

