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Andreu Salvat

Vicepresident de l’Associació de Veïns del Figaró

Aquestes setmanes la vall dels sots Feréstecs i l’es-
glésia de Sant Pau de Montmany han estat notícia. 
Des de l’Associació de veïns del Figaró pensem que 
és important donar a conèixer diverses circumstàn-
cies amb relació a aquest indret i a, sobre el paper, 
l’espai natural protegit on es troben.

El municipi del Figaró gaudeix d’un entorn natu-
ral privilegiat, fet que garanteix una qualitat de 
vida molt elevada als seus veïns i veïnes. En aquest 
sentit, el Parc Natural del Montseny atreu cada 
any moltes persones que vénen a gaudir dels seus 
atractius. A l’altre vessant de la vall del Congost 
hi ha els cingles de Bertí, on trobem indrets tan 
emblemàtics com Puiggraciós, el sot del Bac o els 
Sots Feréstecs. La seva bellesa, diversitat de flora 
i hàbitats i la presència d’espècies de fauna ame-
naçades van justificar la protecció dels cingles de 
Bertí com a Espai d’Interès Natural i, més recent-
ment, la seva inclusió a la llista d’espais protegits 
de la Unió Europea dins la Xarxa Natura 2000. A 
diferència del Montseny, però, aquest espai no gau-
deix d’un equip humà assignat i un pla de gestió 
efectiu. Això fa que els impactes i les activitats que 
el degraden no rebin la correcció adequada i, en els 
darrers anys, fins i tot s’hagin vist agreujats. Des de 
l’Associació de Veïns del Figaró constatem que:

-Hi ha propietaris i veïns que tenen les finques 
en un estat de conservació execrable. El cas para-
digmàtic és la Masia de l’Ullà, a Montmany, a 
l’entorn de la qual hi ha centenars d’andròmines 
i trastos (cotxes vells, màquines expenedores de 
begudes, rulots, maquinària diversa...), on diversos 

prats tenen filats espinosos en mal estat que són 
un perill per a les persones i per a la fauna, i on els 
animals (cavalls, cabres...) campen lliurement per 
la propietat i per les finques veïnes. Això ocasiona 
perjudicis a conreus i jardins, suposa un risc per a 
la circulació a les carreteres més properes i, en el 
cas d’una mena de porcs negres de raça indetermi-
nada, el risc que aquests animals proliferin i esde-
vinguin una plaga per al medi natural.

- Amb relació al fet anterior diversos elements 
del patrimoni arquitectònic presenten un estat de 
conservació lamentable, especialment l’església de 
Sant Pau de Montmany i el castell de Montmany.

- La construcció i el manteniment de les línies 
elèctriques que solquen l’espai ocasiona un greu 
impacte paisatgístic i suposa un risc elevat de col-
lisió per als rapinyaires, el grup de fauna que va 
justificar la seva protecció. No disposem de prou 
informació per jutjar la conveniència de les línies 
elèctriques que s’han implantat els darrers anys. 
El que sí que resulta evident és que les neteges de 
vegetació que es fan al seu dessota es fan sense cap 
mena de respecte pel paisatge i amb una intensi-
tat que depassa clarament allò que estableixen els 
manuals de conservació de línies elèctriques. No 
és en absolut necessari pelar completament el ter-
reny, és més, això afavoreix la proliferació d’espè-
cies herbàcies que a l’estiu cremen amb gran faci-
litat. A més, quan les línies circulen a determinada 
alçada només cal eliminar els arbres massa alts. El 
coll d’en Tripeta és un indret emblemàtic que es 
veu especialment afectat per aquestes males pràc-
tiques de les companyies elèctriques. Atès que la 
Generalitat ha editat fulletons explicatius sobre 
com cal fer aquests treballs, només cal que vetlli 

per tal que això es respecti als espais naturals dels 
quals n’és responsable.

- La proliferació de motos i quads, especialment 
els caps de setmana, ocasiona un greu impacte sobre 
el medi i sobre les propietats i impedeix a la resta de 
visitants gaudir del medi natural. Es constata la vul-
neració sistemàtica de la normativa existent i el pas 
sistemàtic de motos pels camins empedrats cente-
naris del Clascar i del grau de Montmany, pels prats 
amb orquídies de la Rovira, pel torrents dels sots 
Feréstecs, pels tallafocs, etc. A més, el fet que se cir-
culi pels camins després de pluges o nevades agreu-
ja els desperfectes ocasionats. La presència d’agents 
rurals és testimonial i no exerceix cap efecte sobre 
aquestes pràctiques inadequades.

Des de l’Associació de Veïns del Figaró tenim 
constància dels esforços realitzats per l’Ajuntament 
del Figaró en temes com la Masia de l’Ullà o la 
regulació de la circulació motoritzada, però és evi-
dent que sense el suport d’administracions de rang 
superior és difícil que aquest espai natural protegit 
es trobi en un estat digne del seu nom. El potenci-
al natural, social i turístic dels cingles de Bertí és 
molt elevat perquè, a més del seus valors intrín-
secs, hi ha el fet que és a tocar de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Per garantir que aquest poten-
cial es pugui desenvolupar és imprescindible la 
creació d’un consorci amb la participació de tots 
els municipis de l’àmbit de l’espai, el qual s’hauria 
de fer càrrec de la seva planificació, gestió i promo-
ció. En un moment de crisi econòmica i amenaça 
evident per al patrimoni natural i arquitectònic, és 
l’hora de plantejar nous reptes, i el redreçament de 
la situació en la qual es troben els cingles de Bertí 
és un de molt oportú i urgent.

Els cingles de Bertí: espai natural protegit?

Una immobiliària de Barcelona ven la rectoria, l’ermita i la finca per 600.000 euros

Figaró reclama a l’amo de l’església
de Montmany que en tanqui l’accés
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El preu de venda –600.000 euros– inclou la rectoria, l’església i la finca de 28.000 metres quadrats que l’envolta

Figaró-Montmany

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró ha 
demanat als propietaris de 
l’església i l’antiga rectoria 
de Sant Pau de Montmany, 
epicentre d’Els sots feréstecs, 
la primera novel·la moder-
nista catalana, que adoptin 
mesures per evitar que qual-
sevol persona prengui mal 
davant del pèssim estat que 
presenten aquestes edificaci-
ons, especialment, el temple. 
Tal com va donar a conèixer 
EL 9 NOU l’11 de març, l’an-
tiga església gòtica està en 
un estat de ruïna imminent: 
una gran esquerda travessa 
la façana i la volta està com-
pletament esquerdada i corre 
el risc d’ensorrar-se. 

L’Ajuntament demana 
al propietari que col·loqui 
cartells i faci un perímetre 
de seguretat a l’entorn de 
l’edifici. L’objectiu és que 
s’alerti els visitants del perill 
que existent a la zona. “No 
podem fer altra cosa”, asse-
gura l’alcalde Manel Garcia 
(CAF). Aquestes edificaci-
ons formen part “d’una ruta 
senyalitzada” pels escenaris 

de la novel·la. “És un escena-
ri públic i cal que, si hi entra 
algú, estigui avisat que és un 
perill”, defensa. Per al con-
sistori, és important arribar 
a evitar que caigui l’església. 
Està previst que passi a ser 
Bé Cultural d’Interès Local 

(BCIL) amb l’aprovació del 
nou pla general i, després, es 
demani la protecció a nivell 
nacional. La finca està dins 
de l’àrea que forma part del 
PEIN dels cingles de Bertí 
integrada dins de la xarxa 
europea Natura 2000.

Al clam per preservar 
Sant Pau de Montmany, s’hi 
ha afegit l’Associació de 
Veïns de Figaró. L’entitat 
lamenta que l’espai dels Sots 
Feréstecs –i per extensió 
tot l’àmbit de Montmany–, 
tot i ser una àrea protegi-

da, “no gaudeix d’un equip 
humà assignat i un pla de 
gestió efectiu”, com passa 
al Montseny. “Això fa que 
els impactes i les activitats 
que el degraden no rebin la 
correcció adequada i, en els 
darrers anys, fins i tot s’ha-
gin vist agreujats”, alerta el 
vicepresident de l’entitat, 
Andreu Salvat, que també 
denuncia l’acumulació de 
vehicles vells i animals sen-
se control a l’Ullar.

UNA RUÏNA EN VENDA

La rectoria i l’església de 
Sant Pau estan en venda des 
de fa poc més d’un any. Una 
immobiliària de Barcelona 
–Finques Cos– fixa un preu 
de sortida de 600.000 euros 
per a l’edificació de 380 
metres quadrats –té qua-
tre habitacions, dos banys, 
cuina i menjador que cal 
reformar completament–, 
l’església –que està en estat 
de ruïna– i la finca de 2,8 
hectàrees que l’envolta. 
Fonts d’aquesta empresa 
han explicat a EL 9 NOU 
que durant aquest temps hi 
ha hagut diverses persones 
que s’han interessat per 
comprar-la. Però el mal estat 
de l’entorn –bàsicament 
de la Masia de l’Ullar– ha 
fet desistir els possibles 
compradors. “La gent veu 
aquella pila de cotxes i s’es-
panta. No entenem com és 
que des de l’Ajuntament no 
hi fan res”, afirmen des de la 
immobiliària. 


