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PARTICIPACIÓ: UN CONCEPTE CLAU EN LA PROPERA REVISIÓ DEL 
PLA ESPECIAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
 
Els tretze anys de vigència del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge 
que regula el que, comunment però impròpiament, es coneix com a Parc Natural del 
Montnegre i del Corredor, han permès prendre consciència d’un seguit de temes que cal 
modificar en la seva propera revisió. Si haguéssim, però de quedar-nos amb dos que cal 
revisar de totes passades, no dubtaríem a assenyalar tot allò que ateny la participació i 
les polítiques de foment: qüestions clau en les quals és molt més el que queda per 
recórrer que no pas el camí que s’ha fet. Avui ens referirem a la primera: la participació. 
 
La participació està anunciada en el primer article del text normatiu quan invoca la 
“col.laboració dels organismes competents, la propietat i els usuaris del territori”, és, per 
tant, un concepte que els redactors del pla ja consideraven essencial. Tanmateix, aquesta 
declaració genèrica no anava acompanyada d’unes disposicions que fessin efectiva 
aquesta participació. Sí que s’establia un Consell Coordinador com a òrgan on 
coincideixen totes les administracions que operen en aquest territori, singularment els 
ajuntaments, un Comitè Científic Assessor, que no s’ha arribat a constituir, i una 
Comissió Consultiva que havia d’articular la intervenció de les organitzacions i sectors 
interessats. Però difícilment es podrà aconseguir que la participació dels ajuntaments i 
de les entitats sigui alguna cosa més que una presència testimonial i voluntariosa si no 
es dota de contingut aquests òrgans, sil a seva intervenció no es determinant per a cap 
tema, si qualsevol decisió es pot prendre al marge del seu parer, si no hi ha uns 
mecanismes que permetin treballar prèviament els punts a tractar amb el coneixement 
de causa i rigor necessaris… 
 
Aquest defecte d’origen ha viciat tota la trajectòria del Consell i de la Comissió 
Consultiva malgrat la bona disposició dels gestors i malgrat que se’ls hagi reunit 
sistemàticament un parell de cops l’any per a informar-los exhaustivament de la gestió. 
 
També cal articular la participació de la propietat. No és del cas que en un territori amb 
un 85% de titularitat privada no hi hagi prevista la participació efectiva de la propietat. 
El Montnegre i el Corredor estan conformats bàsicament per masses forestals de caire 
productiu, que són el que són a causa de l’acció secular de l’home, i la gestió forestal és 
essencial per al seu manteniment futur. Aquí també cal fer un pas endavant, pas que 
s’ha de fer sense por tot fent possible que els propietaris intervinguin en la gestió 
d’aquest espai, perquè no es tracta només d’oficialitzar un canal perquè es puguin 
expressar en allò que els afecta, sinó també afavorir que la iniciativa privada vagi en la 
mateixa direcció que la pública i assegurar que una i altra reverteixin a favor del 
territori. 
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