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Comunicat de premsa de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny  (CSM) 

Un nou‐vell cas de despotisme muntà al Parc Natural del Montseny 

La CSM ha  comparegut  com  a part  interessada  en  el  contenciós que  enfronta  el propietari 

forestal  Joaquim  Cusachs  Viñas,  per  una  banda,  i  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (ACA)  i 

l’Ajuntament  de  Riells  i  Viabrea,  per  l’altra.  En  aquest  cas,  la  CSM  fa  costat  a  les 

administracions  davant  del  recurs  que  aquest  senyor  ha  tramitat  al  jutjat  contenciós 

administratiu núm. 1 de Barcelona. 

La  història  d’aquest  conflicte  es  remunta  a  primers  de març  de  l’any  2012,  quan  el  citat 

propietari  inicià unes obres  il∙legals per a  l’obertura d’una pista, contigua a  la  llera de  la riera 

del  sot  Llobater,  i dins de  les  zones protegides  ZIN1  i  ZAINEP2,  ambdues  situades  en  sòl no 

urbanitzable, que s’ubiquen al turó de Morou, dins del Municipi de Riells i Viabrea. 

En aquell moment  la CSM ja va presentar una denúncia davant  l’Ajuntament  i el Parc Natural 

del Montseny per aquests fets. La investigació posterior va poder concloure que, efectivament, 

les obres s’havien fet sense autorització municipal i en contra de l’informe desfavorable que va 

emetre l’Oficina del Parc Natural del Montseny. 

Aquesta  actuació  il∙legal,  que  va  comptar  amb  el  suport  del  CPFC,  comportà  l’obertura  de 

sengles expedients, el primer de  l’Ajuntament  i el  segon de  l’ACA  (en haver‐se efectuat  les 

obres en domini públic hidràulic).  

L’expedient  incoat per  l’Ajuntament  implicà  la paralització dels  treballs a  la pista  ja oberta  i 

l’exigència de restauració de la realitat física alterada. Pel que fa a l’expedient obert per l’ACA, 

s’inicià amb un  informe  significant que  les obres «han afectat el domini públic hidràulic  i  la 

zona de servitud  i de policia,  i no disposen d’autorització ni poden ser  legalitzables». Com a 

conseqüència d’això,  l’ACA requerí  Joaquim Cusachs Viñas per tal que «paralitzés de manera 

immediata  els  treballs...  i  procedís  a  restituir  la  realitat  física  anterior  a  la  zona  afectada, 

atorgant‐li un termini màxim de dos mesos». El requeriment esmentat el va efectuar el cap de 

la demarcació territorial de Llobregat‐Foix i Tordera‐Besòs de l’ACA el 9 de maig de 2012. 

De  llavors ençà,  i malgrat  les prohibicions explícites, el citat propietari ha seguit  trepitjant  la 

llera del sot Llobater amb  les seves màquines  i  llençant terra, pedres  i arbres tallats, com ho 

testimonien els informes posteriors de l’Ajuntament i la guarderia del Parc, mentre incomplia 

tots els terminis fixats per les administracions per a la reparació dels danys causats. 

                                                            
1 Zona d’Interès Natural. 

2 Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic. 
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Això ha  implicat  l’obertura de nous expedients  sancionadors per part de 

l’ACA, així com multes coercitives i requeriments des de l’Ajuntament, que 

ha advertit que executaria els  treballs de  restauració  i els cobraria per  la 

via executiva a l’implicat Joaquim Cusachs. 

Cap  d’aquests  requeriments  legals  ha  tingut  efecte  sobre  la  seva  activitat,  que  s’ha  seguit 

desenvolupant davant  la manca de mesures coercitives efectives  i, contra  tot pronòstic, dins 

d’un  espai  que  gaudeix  d’unes  quantes mesures  legals  de  protecció.  La  tàctica  seguida  per 

aquest  propietari  ha  estat  guanyar  temps,  presentant  recursos  de  tota  mena  davant 

l’Ajuntament de Riells i Viabrea, que els ha rebutjat un darrere l’altre. 

Ara, davant  la  imposició d’una multa  i una  indemnització per part de  l’ACA, Joaquim Cusachs 

ha  decidit  pledejar,  presentant  un  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  resolució 

d’aquesta. És en aquest contenciós que la CSM ha decidit comparèixer conjuntament amb les 

administracions implicades per tal de ser coherents amb la denúncia presentada fa ja quasi dos 

anys. 

La  CSM  vol  denunciar  aquestes  tàctiques,  dutes  a  terme  per  alguns  propietaris  sense 

escrúpols, que abusen d’unes figures de protecció dels Espais Naturals mancades de mesures 

coercitives clares  i d’unes autoritats  (entre  les quals es troba  la Direcció del Parc Natural del 

Montseny)  sense  capacitat  executiva  ni  punitiva,  a  l’hora  d’impedir  aitals  agressions  contra 

aquests Espais Naturals. 

La ciutadania ha de saber que Joaquim Cusachs ha estat cobrant subvencions sota el concepte 

«d’ajuts a  la gestió forestal sostenible», mentre   escometia els estralls que han estat objecte 

de  l’expedient  esmentat. D’aquesta manera,  el  passat  any  2012  s’embutxacà  un mínim  de 

51.434,89 €3 de diner públic mentre que, per una altra banda, destruïa espais protegits dins 

del Parc Natural del Montseny, amb impunitat. 

En opinió de  la CSM cal dotar, d’un cop per tots, el Parc Natural del Montseny‐Reserva de  la 

Biosfera Mundial d’aquelles eines legals efectives que en garanteixin la seva protecció, facilitin 

la  rehumanització  socioeconòmica  de  la  muntanya  i  acabin  amb  unes  pràctiques 

d’hiperfreqüentació  i d’explotació  indiscriminada, que està sent tolerada, si no  induïda, molts 

cops, per la mateixa Administració.  

 

S’adjunten fotografies dels estralls fets al sot Llobater. 

 

 

 
                                                            
3 Segons consta en la documentació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, d’accés públic. 
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Troncs i brancatge abocats sobre la riera del sot Llobater des del camí 

il∙legal.

 

Vessament d’oli de màquines sobre un punt de la riera. 
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Màquina treballant sobre el camí il∙legal. 

 

Troncs i brancatge apilats sobre la llera, prèviament malmesa, de la riera del sot Llobater. 

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny                Sant Celoni, 20 de novembre de 2013 


