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polí  ca

El Baix Montseny rebutja en ple l’ar  cle 155
 Des de l’1 d’octubre Catalunya les mobilitzacions més impressionants a favor de la democràcia

El Baix Montseny es va concentrar a la plaça de la Vila de Sant Celoni en defensa de la democràcia i contra la violència policial. FOTO: JPP

BAIX MONTSENY.- Quan es-
tem a punt de tancar l’edició 
d’aquesta  revista, sens dub-
te la més complicada de fer 
per l’actualitat canviant a 
cada instant, Catalunya és a 
punt de rebre un cop d’Estat 
al més pur es  l feixista amb 
l’aplicació de l’ar  cle 155 que 
suposarà la intervenció per 
part de l’Estat espanyol de 
l’autonomia catalana, la des-
 tució del Govern legí  m de 

la Generalitat de Catalunya i 
la intervenció dels mitjans de 
comunicació públics: TV3, Ca-
talunya Ràdio i l’ACN. També 
el control de l’ensenyament 
per “adoctrinament” i dels 
Mossos d’Esquadra en el punt 
de mira de l’Estat per fer bé la 
seva feina el 17 d’agost quan 
hi van haver els atemptats de 

Barcelona i Cambrils. I això 
comptant ja que el govern del 
PP fa temps que va intervenir 
les fi nances de la Generalitat 
amb la clara intenció d’ofegar 
econòmicament els catalans 
per ser demòcrates i voler de-
cidir, a les urnes i no pas impo-
sant, el seu futur i per això el 
govern de la Generalitat amb 
majoria sobiranista ha aplicat  
el mandat popular que va sor-
 r de les urnes el 27 d’abril de 

2015.
El Par  t Popular, que coneix 

molt poc o gens el signifi cat 
de la paraula democràcia, s’ha 
valgut del seu poder polí  c,  
del Tribunal Cons  tucional i 
la Fiscalia, per anar en contra 
dels catalans i en el viatge ha 
trobat dos companys que li 
han permès perpetrar tot el 

mal que ha desitjat als cata-
lans. 

Per una banda Ciutadans, 
gens estrany i almenys cohe-
rent amb les seves idees i sen-
 ments an  catalans per molt 

que sigui un par  t nascut a 
Catalunya. 

Per altra banda la compli-
citat del PSOE i, per extensió 
el PSC. Un par  t que en tot 
aquest tema ha navegat i vi-
rat molt. Una ac  tud incom-
prensible en un par  t amb 
un passat lluitador per les 
llibertats democrà  ques. In-
comprensible que pugui anar 
de bracet de dos par  ts que 
volen els catalans agenollats i 
rendits. Di  cil d’entendre que 
siguin carn i ungla amb dos 
par  ts que han jus  fi cat la vio-
lència contra el poble català.  

Una llàs  ma que el PSC sigui 
incapaç de mantenir un discurs 
propi i per molt que els dol-
gui amb la seva ac  tud avalin 
també que a punt d’arribar a 
la segona desena del segle XXI 
hi hagi presos polí  cs -Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart- simple-
ment per expressar les seves 
idees i ser independen  stes. 

Segurament el PSOE des de 
la llunyania potser hi ha mol-
tes coses que no ha entès o 
voluntàriament ignora. El PSC 
és evident que no ho ha sa-
but o no ha volgut fer-els-ho 
saber. 

Sigui com sigui, vivim dies 
polí  cament canviants i en 
el moment de llegir aquesta 
revista probablement es  gui 
desfada. Poden haver passat 
moltes coses més. L’aplicació 
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polí  ca
Ni els cops de porra, ni les empentes, ni les cosses, ni... de la policia enviada per l’Estat 
espanyol no evita que més de 2,3 milions de catalans vo  n el dia 1 d’octubre gràcies a una 
defensa pacífi ca inusual de les urnes en un país que es diu democrà  c
del 155 en marxa, l’autonomia 
suspesa, els mitjans de comu-
nicació públics intervinguts, 
el president de Catalunya qui 
sap si de  ngut, potser par  ts 
il·legalitzats perquè no es pu-
guin presentar a unes noves 
eleccions, el carrer mobilit-
zat... complicat de preveure a 
dies vista.

Una cosa és clara, el govern 
espanyol agredirà amb tota la 
seva ràbia el poble català.Passi 
el que passi hi ha un convenci-
ment clar, milions de catalans 
no es rendiran perquè el mo-
viment sobiranista no és cosa 
de cap par  t, és un moviment 
que sorgeix del poble. Uns ciu-
tadans que l’única cosa que 
volen és poder decidir el seu 
futur com a país i com a per-
sones.

“HEM VOTAT”

I aquest és el panorama ac-
tual des que l’1 d’octubre quan 
més de 2,3 milions de cata-
lans van decidir exercir el seu 
vot legí  m en el Referèndum 
d’autodeterminació de Cata-
lunya 2017. El que havia de 
ser una jornada electoral que 
transcorregués amb tota nor-
malitat, com a qualsevol país 
democrà  c, es va conver  r en 
una defensa per part de la ciu-
tadania de les urnes de mane-
ra pacífi ca i inusual davant de 
la violència desfermada per la 
policia estatal i la guàrdia civil 
enviada pel govern espanyol

per evitar que els catalans 
poguessin votar democrà  -
cament. Les càrregues de l’1 
d’octubre van deixar, segons 
xifres ofi cials, 1.066 ferits: 23 
d’ells més grans de 79 anys i 
dos menors d’11.

Molts veïns del Baix 
Montseny, com molts de tot 
Catalunya, ja van decidir pas-
sar la nit del dissabte 30 de 
setembre a l’1 d’octubre als 
col·legis electorals per evitar el 
setge policial i el precinte.

Els embats violents de pri-
meres hores del ma  , no van 
fer enrere els votants, ans al 
contrari. Aquest, sens dubte 
va ser l’intent més indesitjable 
i denunciable que l’Estat po-
dia u  litzar per evitar el vot. 
L’1 d’octubre, però, també van 
intentar altres accions de boi-
cot que tampoc no van poder 
aturar.

Durant setmanes el Govern 
espanyol va tancar webs, 
va entrar a conselleries del 
govern, a impremtes, a em-
preses diverses amb un bo   
ben minso. Mai no es van 
trobar les urnes. Per això, l’1 
d’octubre hi van haver urnes, 
i paperetes i la gent va votar. 
“Hem votat”, va ser una de 
consignes  més celebrades.

LA VIOLÈNCIA A 
VILALBA SASSERRA

Veïns i veïnes de diversos 
municipis encara recorden els 
cops de porra al cap, a l’esque-

La Guàrdia Civil a la Carrtera Vella de Sant Celoni. L’objec  u 
el col·legi electoral de l’Ateneu. Hi van trobar una gernació de 
veïns i van girar cua.

Votant a Campins
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Més de 5.000 persones es manifesten a Sant Celoni el dia 
de l’«Aturada de País»
La Guàrdia Civil irromp amb violència al Centre Cívic Vicenç Català de Vilalba Sasserra ferint diversos veïns 
que defensaven pacífi cament la democràcia

La informació del Baix Montseny més actualitzada. Més de 10.000 lectors cada mes. Segueix-nos a www.laviladigital.com

l’esquena o a les cames. I a 
Vilalba Sasserra la guàrdia civil 
no va tenir pietat de quaranta 
veïns i veïnes que defensaven 
pacífi cament les urnes del 
Centre Cívic Vicenç Català del 
municipi. La Guàrdia Civil va 
irrompre al municipi cap a les 
cinc de la tarda, després de 
passar per Sant Celoni i Ca-
nadà Parc (Vallgorguina), sen-
se èxit. 

La seva targeta de visita va 
ser els cops de porra. “Dia llarg 
i trist a Vilalba, una manifesta-
ció pacifi ca i democrà  ca ha 
estat la resposta per un cos 
militar en agressió a la ciuta-
dania. Molt orgullós dels meus 
veïns i agraït de poder estar al 
vostre costat, la democràcia 
sempre guanyarà”, així és com 
es va expressar Joan Pons, 
alcalde de Vilalba Sasserra 
després de la brutal càrrega 
ecxercida per la guàrdia civil el

diumenge 1 d’octubre a la tar-
da per impedir la votació del 
referèndum. Les imatges dels 
vídeos que els propis veïns van 
enregistrar són demolidores.

La càrrega dels agents uni-
formats segons les informa-
cions municipals, va provocar 
diversos ferits per defensar la 
democràcia i mentre cridaven  
“Som un poble pacífi c. No es-
tem fent res”. El cos armat es 
va endur una urna, però no 
la que contenia les paparetes 
amb el vot. Malgrat tot, Vilalba 
Sasserra va votar i va fer el re-
compte amb una victòria acla-
paradora del “sí”.

ATURADA DE PAÍS

I Catalunya va viure el 3 
d’octubre una de les mobilitza-
cions més impressionants que 
feia anys que no es veien a Ca-
talunya. A Sant Celoni s’hi van

La Guàrdia Civil entra al Centre Cívic Vicenç Català de Vilalba 
Sasserra a cops de porra.

concentrar més de 5.000 per-
sones de tot el Baix Montsen-
yquedar clar que Catalunya no 
renunciarà  a poder decidir el 
seu futur. Això passava a Sant 
Celoni a la tarda, al ma  , però, 

la solidaritat era al poble de 
Vilalba Sasserra. Més de 3.000 
persones van fer pe  t el poble.

El 3 d’octubre els veïns i veï-
nes encara estaven en estat de 
xoc. No podien treure’s del cap
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El Baix Montseny expressa la seva solidaritat amb Vilalba Sasserra i més 
de 3.000 persones par  cipen en un acte al municipi el 3 d’octubre
Els ajuntaments del Baix Montseny aproven mocions en les que declaren perones no grates a Enric Millo, 
delegat del govern espanyol, el Rei Felip VI i el Par  t Popular

el que havien viscut dos dies 
abans. Per això van decidir que 
el dia d’Aturada de País farien 
una caminada pels voltants del 
poble i després esmorzarien 
tots plegats per anar superant 
el mal tràngol. “No oblidem 
però hem de seguir endavant i 
avui que fem aquesta Aturada 
de País ho volem recordar tots 
junts”, deia un dels veïns men-
tre descarregava unes caixes 
de material poc abans de les 
deu del ma  .

En pocs minuts, però, tot 
es va desmuntar perquè va 
començar a arribar gent des 
de diveros punts del Baix 
Montseny per conver  r Vi-
lalba Sasserra en el centre de 
l’actualitat. Gent de Llinars del 
Vallès, Sant Pere de Vilama-
jor, Sant antoni de Vilamajor, 
Montseny, Vallgorguina, Santa 
Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Sant 
Celoni, Gualba... Els plans ini-
cials es van canviar sobre la 
marxa. Al crit de “No esteu 
sols” a Vilalba Sasserra hi han 
arribat agents rurals, ADF, 
bombers, alcaldes, regidors 
policia local, tractors, carava-
nes de cotxes i motos.

RESPONSABILITATS I 
PERSONES NO GRATES

Mar   Pujol, alcalde de Lli-
nars del Vallès, va fer de mes-
tre de cerimònies de la mul  -
tut va visitar Vilalba Sasserra. 
“Van venir a un poble pe  t 
on sabien que no hi hauria 
prou gent”. Pujol va assegurar 
que anar a abusar d’una gent 
“que l’única cosa que feien 
era exercir la seva llibertat i 
la democràcia”. Va acabar la 
seva intervenció lliurant una 
fl or blanca a l’alcalde de Vi-
lalba Sasserra, Joan Pons. 
L’alcalde va explicar que al 
municipi van arribar catorze 
furgones plenes de guàrdies 
civils, van baixar, no van pre-
guntar i van picar sense dir res. 

El Baix Montseny es solidaritza amb els veïns de Vilalba Sasserra després de la violència policial

l’aplicació d’aquest ar  cle 
mostra, un cop més, la incapa-
citat de diàleg de l’Estat espan-
yol i la seva aposta per una via 
repressiva que atempta contra 
els drets fonamentals de la ciu-
tadania.

RESULTATS REFERÈNDUM 
A SANT CELONI

Vots: 7483 (58%)
Sí: 6871, No: 482, 
Blanc: 76, Nul: 54

Per això, demanen respon-
sabilitats al delegat del go-
vern de l’Estat, Enric Millo, per 
exigir-li “qui va ordenar l’atac 
al Centre Cívic. tenim les ma-
trícules dels vehicles però no 
la iden  fi cació dels guàrdies 
civils perquè no la portaven”. 
També ha denunciat que els 
van robar un ordinador i uns 
altaveus. La violència no ha 
passat desapercebuda i ja són 
molts els que han aprovat mo-
cions per declarar persones no 
grates al seu municipi, tant al 
delegat del govern espanyol 
com al Rei Felip VI o al mateix 
Par  t Popular ja que els fan 
directament responsables de 
les càrregues policials  del dia 
1 d’octubre. En les mateixes 
mo-cions exigieixen la re  rada 
de les forces policials de l’estat 
enviades expressament per 
evitar la votació del Referèn-
dum i que encara són a Cata-
lunya.

També s’exigeix la llibertat 
de Jordi Sànchez, president de 
l’ANC, i de Jordi Cuixart, presi-

dent d’Òmnium empresonats 
i acusats d’un suposat delicte 
de sedició.

REBUIG A L’ARTICLE 155

I també des del municipa-
lis me s’han aprovat mocions 
de rebuig a l’ar  cle 155. El 
text, elaborat conjuntament 
per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI), reitera que
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Es  pot formular potser 
un nou plantejament, 
deixar-ho aeri. Roger, 

en el seu llibre «Estè  ca del 
Paisatge, ens allibera de la vi-
sió vergonyant del transport 
d’energia. Una proposta en-
grescadora hi pot tenir cabu-
da. Fer un nou plantejament 
aeri pot ser laboriós, el Pla 16, 
ha estat planejat dues vega-
des, l’úl  ma per incorporar el 
futur Museu del Bosc. La salut 
és una consideració de primer 
ordre pels polí  cs, també ho 
havia de ser als anys 60, tan-
mateix, l’urbanisme, tenia com 
a possible passar uns cables 
sobre un habitatge; avui és 
inadmissible. Fer un soterra-
ment en una via pública de 8 
metres, d’una línia de 132.000 
V o de 220.000 V…? El temps 
ens ho dirà. 

En el manifest del 2006 la 
Societat Catalana de Geogra-
fi a, ens diu que la planifi cació 
territorial ha de proporcionar 
acords bàsics sobre el traçat 
de les infraestructures. La 
Moció 91/X del Parlament  de 
Catalunya  sobre polí  ca ener-
gè  ca insta el Govern català 

Pinzellades d’Urbanisme-Sant Celoni

LÍNIA D’ALTA TENSIÓ (A.T.) (2*)

Vanguardia 18/04/2017 D. 
Guerrero) es diu que la segona 
línia més important de Cata-
lunya, la de Magraners (Lleida) 
a Begues (Baix Llobregat) serà 
subs  tuïda per una de nova. 
Prèviament, l’Ajuntament de 
Begues en data 23/09/2016 en 
un comunicat deia “… ahir a la 
tarda la Comissió d’Empresa i 
Coneixement del Parlament 
donava llum verda al des-
plaçament en la seva totalitat 
de les línies d’alta tensió de 
l’avinguda de la Mediterrà-
nia..»

El P.O.U.M. té molta feina 
engegada i tots els polí  cs 
també. Bona Feina.

Esteve Rodoreda Fiol

Imatge 1 Imatge 2 Imatge 3

a analitzar les solucions dife- 
rents a la plantejada per REE 
en l’alimentació de la subesta-
ció de Riudarenes. El Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya, a Pe  ció del Govern, 
proposa diferents alterna  ves, 
una d’elles és incrementar a 
220.000 una de les tres línies 
que passen per Sant Celoni, la 
de 132000V.

Rever  r aquest fet en posi-
 u és  negociar amb la Genera-

litat, REE i l’Ajuntament la pos-
sibilitat de traslladar aquest 
tram al llindar del territori, 
direcció Campins, en zona de 
bosc  on no té possibilitats de 
desenvolupar-se el sol urbà. 

Coincideixen en aquesta 
proposta sinèrgies posi  ves on 
les parts implicades en treuen 
benefi ci: la Generalitat donant 
solució a les necessitats ener-
gè  ques i vetllant per la salut 
dels ciutadans, REE podent 
desenvolupar els seus projec-
tes amb benefi cis econòmics 
i l’Ajuntament subsanant una 
mala ges  ó urbanís  ca i a la 
vegada esquivant  amb els pro-
pietaris entrar a revisar els ori-
gens gens clars d’aquesta obli-
gació de soterrar la linia d’A.T. 

Aquesta  no és una proposta 
virtual. En l ar  cle de “L’entorn 
de Barcelona es reforça amb 
vuit estacions renovades” (La

IMATGES 1 i 2: La Fotografi a 1 és d’una casa sota una línia 
d’A.T. de 220.000 V, que podria ser un zoom d’aquella imatge 
irreal, angoixant, tenebrosa, asfi xiant, turmentadora... amb 
què vaig acompanyar els dos ar  cles  anteriors «Pinzellades 
d’urbanisme», obra del fotògraf xinès Yang Yongliang  tulada 
«El país de les meravelles ar  fi cials» que il·lustra la fotografi a 2.

IMATGE 3: «...un impacte sobre el paisatge»..., tres torres, 
dues de les quals (torre conversió terra-aire) més voluminoses
i d’una estè  ca més impactant nega  vament

«En el manifest del 2006 la Societat
 Catalana de Geografi a, ens diu que la 
planifi cació territorial ha de proporcionar 
acords bàsics sobre el traçat de les 
infraestructures»

Redacció: 93 867 41 36 
Publicitat: 653 55 59 72
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Aquest any en mo  u dels 
40 anys de la Marxa pel 
Montseny, també s’ha pro-
posat l’opció de la Marxa His-
tòrica, de 32 Qm passant pels 
llocs més emblemà  cs de les 
primeres edicions. És el cas de 
Can Riera de Ciuret, La Costa i 
Santa Magdalena.

La sor  da i l’arribada dels 
tres recorreguts es va fer des 
de l’aparcament del pavelló 
poliespor  u de Sant Celoni 
amb esmorzar a l’arribada i ob-
sequi especial com a recorda-
tori de la Marxa dels 40 anys a 
tots els par  cipants. Com es ve 
fent els darrers anys 1 euro de 
cada par  cipant anirà des  nat 
al Banc dels Aliments.

La Marxa pel Montseny ha fet 40 anys amb la par  cipació de 1.158 persones

Alguns dels par  cipants al seu pas per Campins. FOTO: JPP

BAIX MONTSENY.- 1.158 
persones han par  cipat aquest 
any a la 40a edicició de la Mar-
xa pel Montseny que organitza 
el Centre Excursionista Sant 
Celoni (CESC). Una camima-
da popular de gran arrela-
ment que surt de Sant Celoni i 
s’enfi la cap al Parc Natural del 
Montseny per pistes i camins 
de terra vorejant la falda del 
Montseny i podent contem-
plar vistes espectaculars de la 
vall de la Tordera i les serres 
del Montnegre i el Corredor.

Els par  cipants com en les 
darreres edicions podien esco-
llir entre un recorregut de 22 
quilòmetres i un altre de de 
13,5 quilòmetres, la Marxeta.

www.laviladigital.com
La informació del dia a dia de Sant Celoni i el Baix Montseny
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SANT CELONI.- Un grup 
d’en  tats de Sant Celoni s’han 
unit per posar en marxa Les 
Mar  nades, festes populars 
de tardor, amb la clara volun-
tat de reac  var la Festa Major 
de Sant Mar  . La presenta-
ció, a la plaça de Sant Ponç, 
els promotors de la inicia  va 
van assegurar que “durant 
els darrers anys aquesta festa 
s’ha anat apagant, allunyant-
se dels interessos del poble 
i conver  nt-se en una festa 
d’autoconsum centrada en 
l’oci nocturn”. Per aquest mo-
 u, tal com diuen en un mani-

fest, es volen buscar al·licients 
que convidin a gaudir de les 
festes del poble.

L’objec  u és construir una 
festa més popular,  més pro-
pera, arrelada a la comunitat i 
de caràcter autoges  onat. “La 
fi losofi a que impregna aquesta 
inicia  va és la d’una festa que  

envolta”, asseguren.
Per donar forma a Les Mar-

 nades s’ha consensuat amb  
l’Ajuntament posar en marxa 
els prepara  us d’aquesta pri-
mera edició i s’ha creat una co-
missió amb representants de 
totes les en  tats implicades: 
A.E.I.G Erol, Assemblea de Jo-
ves de Sant Celoni (AJSC), Bas-
toners del Quico Sabaté, Co-
lla de Diables de Sant Celoni, 
Escudella Molotov, Espurnes 
del Montseny, Geganters de 
Sant Celoni i La Clau del Baix 
Montseny. 

“ Volem que Les Mar  nades 
siguin les festes del poble i per 
això treballarem per establir 
canals de  comunicació direc-
tes amb la comissió, perquè 
totes les persones i col·lec  us 
de la vila puguin par  cipar i 
ser escoltats”, reconeixen en el 
manifest llegit en la presenta-
ció del projecte.

sorgeix de la ciutadania i per 
la ciutadania”. Els impulsors 
són del parer que cal aprofi tar 
la dinàmica sorgida per part 
d’aquest grup d’en  tats que 
vol crear i construir un espai 
fes  u i cultural al poble des 
de la inicia  va popular, con

tribuint d’aquesta manera 
auna ciutadania viva, pro-
tagonista i responsable dels 
seus actes. “A la fi , una ciuta-
dania que es  mi el seu poble 
i el que s’hi fa, consolidant un 
sen  ment d’iden  tat pròpia i 
arrelament a l’entorn que ens

Neixen Les Mar  nades per reeac  var la Festa Major de Sant Mar   de Sant Celoni
Diverses en  tats del poble s’han unit per preparar ac  vitats fes  ves amb la fi losofi a d’impregnar una festa 
que sorgeix de la ciutadania i per a la ciutadania

Presentació de Les Mar  nades. FOTO: JPP
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BAIX MONTSENY.- La Dipu-
tació de Barcelona regularà 
l’accés al Parc Natural – Reser-
va de la Biosfera del Montseny 
alguns caps de setmana 
d’octubre i novembre als ve-
hicles par  culars, coincidint 
amb els moments de màxima 
afl uència de visitants, oferint 
com alterna  va una línia de 
transport públic gratuït des 
de Sant Celoni i Campins fi ns 
a la vall de Santa Fe. Es tracta 
d’una prova pilot que vol regu-
lar l’accés en vehicle par  cular 
els caps de setmana del 28 i 29 
d’octubre, i 4 i 5 de novembre, 
així com el dia 1 de novembre, 
festa de Tots Sants, a la carre-
tera BV-5114 entre Campins i 
Santa Fe. 

No es tallarà el trànsit de 
vehicles privats, sinó que, en 
arribar a Campins, s’informarà 
als vehicles de l’estat dels 
aparcaments a Santa Fe i es 
convidarà als visitants a fer 
ús del transport públic gratuït 
que s’ha habilitat per aquests 
dies per arribar-hi. En la pre-
sentació de l’actuació, el dipu-
tat Jesús Calderer va dir que “es 
tracta de presentar una prova 
pilot davant d’una demanada 
que s’està fent des dels muni-
cipis del Montseny”. Davant 
d’aquesta gran preocupació 
que fa temps que se’ls plante-
java es va fer una taula de tre-
ball per intentar trobar alguna 
solució, per intentar buscar 
quina pot ser una bona manera 
de regular aquest accés. 

Per aquesta prova pilot es 
compta amb la col·laboració 
dels ajuntaments de Campins 
i Fogars de Montclús, de la Di-
recció General de Transports, 
Mossos d’Esquadra i Servei 
Català de Trànsit, així com de 
l’empresa de transports Saga-
lés i la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny.

En aquest sen  t s’habilitarà 
un aparcament per a 500 ve-
hicles a Campins, a l’inici del 

Aquest autocar entre 
l’estació de Renfe de Sant Ce-
loni a Campins és gratuït en 
ambdós sen  ts. El vehicle es-
tarà estacio-nat davant l’estació 
i la seva sor  da està combinada 
amb l’arribada de trens de mi-
tjana distància, tant en sen  t 
Barcelona com Girona. L’horari 
de sor  da es pot veure afectat 
per l’arribada d’aquests trens. 
En arribar a Campins, els usua-
ris hauran de canviar a l’autocar 
que puja a Santa Fe, que també 
serà gratuït.

SANCIONS ALS VEHICLES 
MAL APARCATS

Els vehicles mal aparcats o 
aparcats fora de de les zones 
habilitades especialment con-
dicionades al llarg de la carre-
tera BV-5114 i als voltants de 
la vall de Santa Fe seran san-
cionats i fi ns i tot, podran ser 
re  rats per la grua si difi culten 
l’accés de persones i altres ve-
hicles correctament aparcats.

Prova pilot de la Diputació de Barcelona per regular l’accés al Parc Natural 
del Montseny als vehicles privats

entorns, és una de les zones del 
Parc Natural del Montseny que 
més visitants rep ja que és un 
punt important de lleure, des 
d’on surten nombrosos i  ne-
raris per l’interior del Parc. En 
aquesta zona, on hi ha un punt 
d’informació del parc, hi ha tres 
espais d’aparcament amb capa-
citat per a 200 vehicles. 

Un cop aquestes places 
d’aparcament estan plenes, 
és pràc  cament impossible 
deixar el vehicle privat esta-
cionat correctament. En la ma-
joria dels casos els vehicles es 
deixen estacionats als vorals 
de la carretera o a les entrades 
de camins par  culars, difi cul-
tant l’òp  ma circulació.

Per això, per a totes les per-
sones que vulguin accedir a 
Santa Fe amb transport públic, 
es crea una línia entre l’estació 
de Renfe de Sant Celoni fi ns a 
la zona d’aparcament de Cam-
pins, entre les 11.10 h del ma   
i les 17.25 h de la tarda, amb 
una freqüència de 30 minuts. 

parc, des d’on sor  ran auto-
busos gratuïts cada 30 minuts 
fi ns a Santa Fe, així com una 
altra línia d’autobusos que 
enllaçarà l’estació de Renfe 
de Sant Celoni amb Campins, 
coincidint amb el mateix horari 
dels trens tant en sen  t Girona 
com Barcelona.

250 VEHICLES PER HORA

La directora de la Reserva de 
la Biosfera, Joana Barber, ha 
detallat el nombre de vehicles 
que pugen a Santa Fe per la ca-
rretera BV-5114 els caps de se-
tmana de tardor, que en entre 
les 11 i les 14 h és d’uns 250 ve-
hicles per hora. Aquest càlcul 
d’afl uència de vehicles a Santa 
Fe s’ha fet a par  r de les dades 
dels aforaments de carreteres 
que ha realitzat l’Ofi cina Tècni-
ca de Planifi cació i Actuacions 
en Infraestructures de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona. 

La vall de Santa Fe i els seus
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