
LLINARS DEL VALLÈS

Gran seIecció d’embotits artesans 
deIs Pirineus i... 
Pernils ibèrics de glà procedens de 
Huelva.
Tapes variades i plats combinats.

DISPOSEM DE CARTA DE VINS 
Carrer Anselm Clave, 18 (zona centre) Sant Celoni - Tel. 635 529 251

• ElEctrodomèstics
• imatgE i so
• informàtica
• objEctEs dE rEgal
• dEcoració
• ParamEnt dE la llar
• Pintura
• bricolatgE
• jardinEria
• fErrEtEria

vine a conÈixer el nou concepte de botiga
destinada a l’equipament de la llar

Cardedeu - Av. Rei en Jaume, 345. Tel. 93 846 11 46
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Divendres, 23 de desembre de 2011

Baix Montseny 50 noU9eL

25 anys vetllant pel Montseny
La Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny compleix un quart de segle amb nous reptes
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El 13 de febrer de 1993 es va fer una marxa a Sant Celoni per demanar que es desmuntessin les torres instal·lades en alguns punts com Campins

L’entitat va sortir al carrer a Palautordera  el 1995 contra el quart cinturó També hi va haver protestes l’any 1996 després de la fuita química a Uquifa

sant Celoni / Campins

F.P.

L’any 1984, el projecte de 
l’empresa Red Eléctrica 
Española per construir una 
línia d’alta tensió que havia 
de travessar tot el massís del 
Montseny va provocar que 
un grup de persones inicies-
sin un moviment social per 
intentar evitar-ho. Aquest 
va ser l’inici que va donar 
peu a la creació de la Coordi-
nadora per a la Salvaguarda 
del Montseny, que va néixer 
el 1986 –ara fa 25 anys– i es 
va constituir legalment ja el 
1987. Des de l’entitat, es van 
articular les reivindicacions 
contra aquest projecte. Va 
ser la seva primera lluita i el 
seu primer èxit. Red Eléctri-
ca va fer marxa enrere, tot i 
que en alguns punts com a 
Campins ja havia instal·lat 
algunes de les torres que 
havien de formar la línia. 
Anys més tard, la Coordina-
dora també va aconseguir 
que es desmuntessin aques-
tes torres, que mai van servir 
per a res.

La defensa i el coneixe-
ment, la recerca i la difusió 
del massís del Montseny ha 
estat l’eix de treball de la 
Coordinadora des de la seva 
creació. Entre els seus objec-
tius fundacionals consten 
l’estudi, la defensa i la pro-
tecció dels sistemes naturals 
de la muntanya, la millora 
de la qualitat de vida dels 
seus habitants i la partici-
pació en la planificació ter-
ritorial d’aquest espai i del 
Montnegre. A més, l’entitat 
va vertebrar accions d’opo-
sició a projectes previstos 
al Montseny. Van oposar-se 
a la construcció del pantà 
de Vallfornès, a Cànoves i 
Samalús. “Enteníem que, en 
realitat, es buscava aigua per 
a les urbanitzacions que s’es- (Passa a la pàgina 51)

taven construint”, comenta 
Carles Lumeras, president 
de l’entitat. Van iniciar un 
procés legal contra la cons-
trucció de la presa amb el 
suport de la Diputació. I van 

guanyar. Tot i això, la sentèn-
cia que ordenava la restitució 
de l’entorn no es va arribar a 
executar perquè la Diputació 
va pactar amb la Generali-
tat, recorda Lumeras. Més 

recentment, la Coordinadora 
també ha encapçalat l’oposi-
ció al projecte d’urbanització 
del sector de les Ferreries, 
uns terrenys situats a tocar 
de la Tordera que van del 

nucli urbà de Sant Celoni a 
Gualba. Històricament, hi 
havia prevista la urbanitza-
ció de tot aquest sector.


