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INFORME 
 
Freqüentació al par Natural del Montseny durant l’any 2020: actuacions 
realitzades i proposta de mesures 

 
 
L’elevada freqüentació al Parc Natural del Montseny des del desconfinament ha 
sobrepassat totes les expectatives, tenint un estiu molt visitat a diferència del que era 
habitual. 
Comportaments abans de caràcter puntual o anecdòtic han esdevingut un greu 
problema sobre el que hem anat prenent mesures, dins del nostre àmbit i 
competències, d’acord amb els representants municipals i també amb reunions i 
converses amb representants d’altres administracions: mossos d’esquadra de 
proximitat, de trànsit, URMA i agents rurals. 
 
A més de l’elevada densitat de gent es donà: 

- Més brutícia en els llocs més visitats 
- Bany en torrents i rieres 
- Pernoctació d’autocaravanes i similars en els aparcament 
- Impacte de trànsit:  

o  velocitat excessiva 
o  contaminació acústica, amb especial efecte de les motocicletes 
o  estacionament de vehicles fora dels aparcament habilitats i senyalitzats 

 
Accions dutes a terme: 
 

- Col·locació de senyals normalitzats de trànsit de prohibició d’estacionar entre 
les 20 i les 8 h. En els aparcaments de Santa Fe (2), plana Amagada,  plana 
del Coll, plana de Bombers, can Cruspinell, coll de Bordoriol, ses Ferreres i 
Collformic. 

 
- Col·locació de cartells amb la normativa gràfica del parc explicatius de la 

prohibició de pernoctar i amb informació dels llocs habilitats: Santa Fe (2), el 
Bellver, Collformic, Sant Marçal, Passavets, la Guardiola, Collformic (2) i plana 
Amagada. 

 
- S’afegeix una nova ruta de neteja de vorals de carretera i entorns en zona de 

les piscines del Montseny. 
 

- Es contracta nou servei de neteja dels serveis públics de can Casades i àrea 
de lleure de la Guardiola, en la vall de Sta Fe, per poder obrir-los amb garantia 
sanitària. 

 
- Per la temporada de més afluència de gent, ja de manera habitual, entre el pont 

del 12 d’octubre i passat tots sants, es prenen les següents mesures de reforç: 
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o Es contracten dos guardes de reforç per als caps de setmana i festius. 
o S’amplia l’horari de treball dels guardes. L’inici de la jornada serà a les 8 

h. 
o Es contracten 5 informadors de reforç (Sta Fe -2-, Collformic, Plana del 

Coll i Montseny) dels ja existents. 
 

- S’amplia la freqüència de les dues línies del bus-parc. 
 

- S’activa la informació de l’ocupació dels aparcaments de Sta. Fe i Plana del 
Coll amb rètols informatius a la carretera, a l’alçada del punt d’informació de 
Fogars. 
 

 
Proposta de mesures a desenvolupar 
 
Entre les mesures que es poden desenvolupar a curt i mitjà termini: 
 

- Augment de guardes cobrint la jornada des de les 8 a les 19 h. 
- Increment del nombre d’informadors per a la regulació del trànsit en accessos a 

les zones més conflictives, fora de les carreteres principals: 
 

o Accés al pla de la Calma des de l’inici de la pista de la Pedralba, a 
Tagamanent. 

o Accés Riells de Montseny des de la cruïlla amb la carretera de Breda 
o Coll de Norri (Montsoriu) 
o El Brull  
o Viladrau per reforçar l’accés al l’entorn del castanyer de les 9 branques, 

en la pista del Pujol. 
o Cànoves  

 
- Reforç de senyalització d’informació d’aparcaments plens en altres punts: El 

Brull, Montseny, accés a Riells, coll de Norri, Pista de la Pedralba, Cànoves. 
 

- Tancament de les àrees de lleure en resposta a les possibles instruccions de la 
Generalitat pel control de la crisi sanitària. 
 

- En les carreteres BV-5301 (St Esteve P.-Montseny-Brull-Seva), BV, 5119 
(Mosqueroles-La Costa), BV-5114 (Campins-Sta Fe-St Marçal) i GIV-5201  
(Sant Marçal-Viladrau), per qui en te les competències corresponents: 
 

o Accions de regulació de la mobilitat limitant l’accés quan els aparcament 
són plens a les persones no vinculades (residents i entorn, serveis, 
clients sector turístic, ...).  

o Increment de senyalització horitzontal i vertical per indicar la prohibició 
d’estacionar en els trams de les carreteres. 
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o Reducció de la velocitat màxima amb la corresponen senyalització 
o Instal·lació d’elements de pacificació de la circulació i detecció 

d’infraccions 
o Instal·lació d’elements de control i informació de la mobilitat 

(comptadors). 
o Ampliar l’oferta de transport públic amb connexions amb línies de 

rodalies, i amb vehicles més adequats per les carreteres del Montseny 
(mides més reduïdes) i de sistemes més sostenibles (híbrids, elèctrics). 

o Desenvolupament de sistemes d’informació i regulació de la mobilitat a 
partir d’un estudi de la regulació de tot el massís. 

 
- Campanya de comunicació prevista: pancartes a les entrades, xarxes socials, 

web...,  i presència en mitjans de comunicació. 
 
 
 
Fogars de Montclús, 15 d’octubre de 2020. 
Lluís Martínez Ujaldón  
Director del Parc Natural del Montseny  


