
Les curses a la nostra muntanya 

El Montnegre i el Corredor sempre han constituït uns espais que han proporcionat 

ocasió de practicar una gran diversitat d’esports, des de l’excursionisme a la marxa 

atlètica. Des de la hípica al ciclisme i entre els motoritzats des de el moto-cros i trial als 

quads i tot-terreny. Ja hem tingut ocasió en anteriors editorials de referir-nos amb 

caràcter general a la necessitat d’endreçar aquest us públic de la nostra muntanya, a fi 

d’estalviar riscos, molèsties i perjudicis de moltes menes, tant per als practicants com 

per als visitants, la natura o les finques. 

Avui volem dedicar un comentari a les curses o marxes organitzades, les que es realitzen 

a partir d’una convocatòria pública i subjecte a uns itineraris i unes normes determinats. 

Aquesta mena d’activitat s’organitzen cada vegada amb més freqüència i molts cops 

apleguen un gran nombre de participants, a vegades centenars. Sovint són una activitat 

lucrativa que basa els seus ingressos en les quotes de participació, el patrocini de les 

marques i la publicitat.  

No hi ha cap dubte que si bé cal desitjar amb caràcter general l’endreç de les activitats 

esportives a la muntanya, amb molta més raó s’ha d’exigir quan hi ha una entitat i 

empresa organitzadora. D’altra banda, assolir-ho hauria de ser molt més fàcil, atenent 

l’especialització de l’organitzador o a l’avantatge de comptar amb un únic interlocutor. 

Lamentablement en la pràctica no sol ser així. El 90% d’aquest territori està constituït 

per finques privades, i quelcom tan elemental com demanar l’autorització del seu 

propietari per a la realització d’aquests esports sol ser sistemàticament negligit. El 

propietari ha de tenir garanties que aquesta pràctica no anirà en detriment dels seus 

béns ni l’ocasionarà cap molèstia i que els riscos estan suficientment previnguts i 

assegurats, sense que pugui recaure en ell cap responsabilitat. Normalment si tot això 

està convenientment previst no tindrà inconvenient en autoritzar-la. 

Som els primers en defensar l’ús social de la natura, però situar a les finques 

permanentment davant de fets consumats pot acabar per portar als seus titulars a 

l’adopció de mesures per a defensar els seus drets legítims de les que en resultin 

problemes per a la realització dels events. Esperem que tots els actors implicats: 

organitzadors, federacions, ajuntaments i l’administració del parc col·laborin activament 

perquè això no sigui així. 

 

 

 


