
LA SEGURETAT DE BÉNS I PERSONES 

Els robatoris petits per moltes masies els darrers mesos, sobretot de maquinària i cablejat de coure, posen 
novament damunt la taula el tema de la seguretat  en el Montnegre i el Corredor. 

La protecció social de persones i béns és un dret que té tot ciutadà del nostre país. No hi han excepcions en 
aquest dret, i per tant també n’han de gaudir els habitants de les zones rurals i muntanyoses de Catalunya. 
És més: aquest col.lectiu és particularment vulnerable a causa de l’aïllament i distància respecte la majoria 
dels serveis públics, i per tant mereix un plus d’atenció. 

Quan parlem de seguretat, tot seguit pensem en els robatoris o en l’exposició a agressions  procedents 
d’actituds delictives, però també hi hem d’incloure les malalties i les urgències sanitàries de tota índole.  

Pel que fa als robatoris i als mals intencionats a persones i béns, hauríem de disposar d’un sistema que 
evités que l’aïllament es convertís en un alicient pels seus autors. Per tant, caldria habilitar mecanismes 
eficaços de vigilància i avís que actuessin de mesures dissuasives i que asseguressin una intervenció 
diligent. 

Pel que fa a les malalties i urgències sanitàries caldria disposar dels mitjans necessaris per avisar amb 
celeritat els serveis corresponents així com de la garantia que, quan calgui, aquests serveis es podran 
personar al lloc on es troba la persona que els necessita. 

Anys enrera totes les masies estaven habitades i la intensa relació entre els seus habitants mitigava els 
problemes de seguretat. Avui l’aïllament és molt més gran, l’aïllament provoca inseguretat, i la inseguretat 
obstaculitza que moltes famílies es decideixin a viure al Montnegre i al Corredor. Un cercle viciós que se’ns 
torna a presentar en aquesta com en tantes altres qüestions relatives a la vida a la muntanya. 

Una guarderia rural eficient, un decidit esforç per a millorar les telecomunicacions de la zona, uns camins 
d’accés en condicions i senyalitzacions suficients són uns primers passos imprescindibles per a trencar 
aquest cercle viciós. Caldria que els nostres ajuntaments es fessin seu aquest repte amb caràcter prioritari  
per a posar en pràctica les mesures que els corresponguin o per a reclamar-les a les administracions 
competents. 

 


