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Els opositors, però, van 
aconseguir el compromís de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
per descatalogar aquests ter-
renys i tornar-los a dibuixar 
com a sòl no urbanitzable. 
Després de les eleccions 
del 2007, no es va complir 
el compromís pactat i es 
va mantenir la qualificació 
urbanística. Tot plegat, va 
donar peu a una sèrie de 
mobilitzacions a Sant Celoni 
en defensa d’aquest espai 
natural. La Coordinadora 
va acabar presentant un 
recurs contenciós adminis-
tratiu contra l’Ajuntament 
que encara està pendent de 
resoldre. No és l’únic litigi 
obert perquè la Coordina-
dora, juntament amb altres 
entitats, també va portar al 
contenciós el pla general 
de Palautordera. En aquest 
cas, tampoc hi ha resposta. 
També van mostrar el seu 
rebuig al projecte de l’Àrea 
Residencial Estratègica de 
Can Riera de l’Aigua, a Sant 
Celoni, o del planejament 
urbanístic de Riells i Viabrea 
(la Selva).

Entre 2008 i 2009, la 
Coordinadora per a la Salva-
guarda del Montseny també 
va denunciar els danys pro-
vocats a la Tordera per les 
obres de construcció d’una 
gran canonada que connecta 
la dessalinitzadora de Bla-
nes (la Selva) amb la planta 
potabilitzadora d’Aigües 
Ter-Llobregat, a Cardedeu. 
“És una obra faraònica que 
es va fer en el context del 
decret de sequera però que 
va començar quan el proble-
ma ja havia passat. Es va fer 
saltant-se tota la normativa 
ambiental i perjudicant 
espais de la Xarxa Natura 
2000. És una obra que ha 
costat 88 milions d’euros 
i que no serveix per a res”. 
Van denunciar el cas a la 
Fiscalia.
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Però no tot han estat reivin-
dicacions mediambientals 
en els 25 anys de vida de 
la Coordinadora. L’entitat 
ha treballat per recuperar 
i donar a conèixer el patri-
moni natural i cultural 
del Montseny. Amb la col-
laboració de l’arqueòleg 
Lluís Vila, soci de l’entitat, es 
van engegar les campanyes 
de recuperació del Castell 
de Montclús, a Sant Esteve 
de Palautordera. Aquesta és 
una tasca que encara es duu 
a terme. També s’han fet 
estudis sobre la hidrografia 
de les conques fluvials del 
Montseny i s’ha fet recerca 
de temes etnogràfics rela-
cionats amb el massís. Tot 
plegat, ha quedat plasmat als 
números de la revista La Sit-
ja del Llop, que aquest any ha 
celebrat el 20è aniversari. 
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El moviment va portar les seves reivindicacions al ple de Sant Celoni l’octubre de 2008 per defensar les Ferreries

Una reunió a la Rectoria Vella, a Sant Celoni, de membres de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

(Ve de la pàgina 50) L’entitat té uns 
120 socis i s’ha 
renovat amb 
gent jove

sant Celoni
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Carles Lumeras, president 
de la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny, 
és conscient que cele-
brar 25 anys d’existència 
és tot un èxit. L’entitat 
té, actualment, uns 120 
socis. Molts d’ells hi són 
des del primer dia però, 
en els darrers anys s’hi 
ha incorporat gent jove. 
La majoria són gent dels 
pobles del Montseny però 
també n’hi ha de diver-
sos punts de Catalunya i, 
fins i tot, de fora. “És una 
mostra de la universalitat 
del Montseny”, assegura 
Lumeras. “Som una refe-
rència per a la gent. Ens 
veuen com a persones 
independents que no tenen 
por de parlar”, afegeix.

Durant tota aquesta 
tardor, han estat celebrant 
el 25è aniversari. Ho han 
fet amb actes arreu del 
massís: una caminada 
entre Figaró i la Garriga 
per l’entorn del Congost, 
una visita guiada al castell 
de Montclús o un debat 
sobre el canvi climàtic i el 
canvi de model energètic. 
La celebració es va tancar 
dissabte passat a Sant 
Celoni amb un acte on va 
participar Manolo Tomàs, 
portaveu de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre o els 
Bastoners Quico Sabaté.


