
A l’atenció de les direccions nacionals dels partits amb representació parlamentaria, 
 
 
Com de ben segur saben en aquests darrers anys es va engegar l'ampliació del Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat, un projecte reivindicat històricament pel conjunt del 
territori català i en especial, pel poble d'Olesa de Montserrat. 
 
Amb l'aprovació inicial del projecte de decret d'ampliació (datada el 25 d’abril de 2007), i 
després de dos mesos d'exposició pública i al�legacions, la proposta sortint suposava 
ampliar la reserva natural de 80 a 1840 ha, ampliar el parc natural de 1231 a 4713 ha i 
completar el PEIN de 297 a 4658 ha, protegint d'una forma important bona part de l'espai 
agrari i forestal d'Olesa: s'incloïen nous nuclis orogràfics com Sant Salvador de les 
Espases i Puigventós, l'aflorament geològic del Rives Blaves, diverses rieres i torrents i la 
plana de Can Llimona; així Olesa de Montserrat passava a incorporar-se al Parc natural i 
els seus òrgans de gestió. 
 

De forma generalitzada els Ajuntaments recolzen el projecte —cal remarcar que, per 
acord plenari unànime, el Consistori d'Olesa de Montserrat va demanar, el 23 de març 
de 2006, la inclusió del seu terme municipal dins la delimitació del Parc Natural de 
Montserrat. Igualment, el mateix Ple, al mes d'abril de 2008 va mostrar-se, de nou de 
forma unànime, favorable a l'ampliació del Parc per tal de permetre garantir la 
conservació efectiva dels valors naturals, paisatgístics i culturals— , i la ciutadania ho 
celebra plenament. Després de moltíssims anys la zona rep una noticia positiva per la 
protecció del seu territori. 
 
La realitat a dia d'avui, però, no sembla gaire prometedora. Les expectatives que es van 
generar semblen plenament frustrades, doncs després de més de 3 anys no s'ha procedit 
a l'aprovació definitiva d'aquesta ampliació i a més, les darreres declaracions fetes des de 
gerència i la comissió executiva del patronat asseguren tenir un Pla Especial que sembla 
que atemptarà directament contra el document de l'aprovació inicial suprimint part de 
l'ampliació i deixant fora  les ampliacions a municipis com Esparreguera i Olesa de 
Montserrat. 
 
Atès el context polític i les eleccions autonòmiques, i per respecte al conjunt de la població 
i persones i entitats que porten anys treballant vers aquest projecte, els hi demanem que la 
direcció nacional del partit emeti un posicionament, abans dels comicis electorals, clar, 
públic i de compromís ferm amb l'ampliació del parc natural en el termes que fixa 
l'aprovació inicial. 
 
 
 
                   Olesa de Montserrat, 24 de Novembre 2010 
 
 
 
 
Entitats i partits sota signants:   
 
Centre Muntanyenc i de Recerca d’Olesa 
Arrel-Acció Cultural 
Revolució Verda 
 
Bloc Olesà-EUiU 
Entesa dels Olesa-ICV 


