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ÈPOCA DE VISITANTS 
 
Quan la platja deixa d’exercir el seu reclam, els visitants de la muntanya es 
multipliquen. Durant la tardor, els grups d’excursionistes –a peu o motoritzats- són molt 
més nombrosos que a cap altra època de l’any, els caçadors comencen la temporada i els 
boletaires i recollidors de castanyes baten el bosc tant si l’estació els és propícia com si 
no. 
 
La funció social de la natura es posa particularment de relleu aquests mesos: benvinguts 
els visitants respectuosos i interessats de debò en el Montnegre i el Corredor. Una de les 
missions de l’Aulet és donar a conèixer millor aquest espai i, per tant, contribuir a 
eixamplar l’actractiu que actualment ja té per a molts visitants. Aquesta missió, però, no 
ens pot fer oblidar les mancances que hi trobem. 
 
En primer lloc, ens hem de referir a l’absència d’ordenació de les vies de circulació per 
la muntanya. L’any 1995, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’accés al medi 
natural, desenvolupada posteriorment per un decret de 1998. Aquesta llei, fruit en part 
del debat posterior als incendis del 1994, i a la qual tots els grups parlamentaris van 
donar suport, abordava el problema que representa l’ús indiscriminat de camins rutals 
per tota mena de vehicles. Erosió, contaminació acústica, perill de foc, risc per als 
caminants, invasió d’espais privats…són algunes de les manifestacions d’aquest 
problema. però aquestes disposicions no s’han posat en pràctica, estan pendents de 
l’elaboració d’un inventari de camins que hauria d’aclarir la naturalesa dels que hi ha, 
però que no es duu a terme perquè la Generalitat no hi ha posat els mitjans necessaris. 
Per què? No ho sabem, però en tot cas no pas per la magnitud de la despesa que 
representaria. 
 
En segon lloc, cal fer un esforç en la gestió del territori perquè, d’una banda, es 
condueixi adequadament l’aflux de visitants i, de l’altra, es creïn mecanismes que facin 
que es tradueixi en una aportació positiva per a aquest espai. Entre els primers, cal 
esmentar la senyalització dels camins, la creació de punts d’informació a les entrades 
principals de l’espai, la vigilància efectiva sobre vehicles infractors, etc. Entre els 
segons, el foment de l’agroturisme i dels recursos d’interpretació de la natura per tal de 
discriminar positivament els visitants a favor –com dèiem al principi- dels que estan 
interessat de debò en el Montnegre i el Corredor. 
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