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La limitació d'accés als espais
naturals protegits ha contribuït a
reduir les aglomeracions el cap de
setmana
Per contra, en altres indrets ?com al coll de Bracons, a la Garrotxa?, s'ha ocupat
els vorals de la carretera per poder accedir a la muntanya

A les 11 del matí de diumenge hi havia 134 cotxes aparcats als vorals del coll de Bracons.

Les restriccions d'accés a vehicles que s'han implantat aquest cap de setmana als parcs i espais
naturals que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat han funcionat, en general, de
forma satisfactòria, tot i que moltes persones visitants al·legaven desconèixer la mesura. Aquestes
limitacions s'han produït per aevitar aglomeracions que posessin en risc la salut de les persones i
no desbordar la capacitat de càrrega del medi natural.
[noticiadiari]10/23681[/noticiadiari]
Pel que fa al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, des de mig matí va començar la
saturació progressiva a l'eix Olot-Santa Pau (GI-524, del quilòmetre 1 al 10). Quan ja no van quedar
places d'aparcament regulat, es van començar a formar retencions i aparcaments fora de les àrees
habilitades. Als vehicles que volien accedir a les àrees de lleure de Can Serra i de Santa
Margarida se'ls va fer circular fins al nucli de Santa Pau per esponjar els accessos. En total, es
calcula que es va restringir l'aparcament entre 200 i 300 cotxes.
Tanmateix, altres espais naturals no han rebut el mateix tracte de protecció dels Agents Rurals o
els Mossos d'Esquadra i s'han produït grosses aglomeracions en indrets com el coll de Bracons,
des d'on s'inicia una de les rutes de pujada al Puigsacalm.
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En aquest sentit, el batlle de la Vall d'en Bas, Lluís Amat es queixava en un tweet aquest
diumenge, que als voltants del coll hi havia ja a les 11 del matí 134 vehicles aparcats a ambdós
vorals de la carretera, amb què es feia difícil la circulació cap a Osona o cap a la Garrotxa:

Avui al Coll de Bracons- Puigsacalm, 134 vehicles a les 11h del mati...i seguien pujant cotxes!!
No entenem res. Som cadascú de nosaltres que hem de ser-ne conscients i ser responsables.
S'ha dit i demanat de mil maneres!!! I ens queixarem quan ens ?imposin? restriccions.
pic.twitter.com/Ms8q3FIMrN (https://t.co/Ms8q3FIMrN)
? Lluís Amat ? (@LluisLlulluab) October 25, 2020
(https://twitter.com/LluisLlulluab/status/1320364114888298499?ref_src=twsrc%5Etfw)
De fet, el batlle de la Vall d'en Bas, ja es veia a venir aquest "desplaçament" i per això ho advertia
en aquest tweet dissabte, en què reclmava més recursos per a fer-hi front:

Coll de Bracons- Puigsacalm aquest mati. Fantàstic, no? Controlem Parcs Naturals...i els altres
espais?? On és la responsabilitat individual? Per quan,d'una vegada per totes, municipalitzarem
la política i donarem als ajuntaments de recursos? pic.twitter.com/0bbRnHt5RU
(https://t.co/0bbRnHt5RU)
? Lluís Amat ? (@LluisLlulluab) October 24, 2020
(https://twitter.com/LluisLlulluab/status/1319987612036247554?ref_src=twsrc%5Etfw)
A l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, al nucli de Sadernes, a Sales de Llierca, (final de la
GIV-5231) un cop ple l'aparcament, els vehicles es van desviar des del nucli de Montagut, just al
trencant que porta a Sadernes (GIV-5231, PK0). Tot i això, Alguns conductors van aparcar al llarg
de la carretera, limitant el pas de vehicles, i als vorals de la pista de Gitarriu.
Al Camp de Tarragona, bona part de les famílies que van accedir als espais naturals es van
desplaçar al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. Si bé és cert que la pràctica totalitat de
les persones visitants duia la mascareta, la majoria portava pícnic, malgrat la prohibició de
consumir aliments i begudes en espais públics, expressament senyalitzat en les àrees de lleure
de la Font de la Teula, de la Font Negra o Castellfollit, i de Roca de l'Abella, totes a Vimbodí i
Poblet.
A la resta de parcs on no es va establir un operatiu coordinat pel CECAT no van sorgir
incidències remarcables tret d'algunes aglomeracions a l'accés a Requesens, dins el Paratge
Natural d'Interès Nacional de L'Albera.

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/6369/limitacio-acces-espais-naturals-protegits-contribuit-reduir-aglomeracions-cap-setmana
Pagina 2 de 2

