Benvolguts associats,
Des de la seva fundació el principal objectiu de la Associació de Propietaris del
Montseny ha sigut la defensa dels drets de tots els propietaris de finques
rústiques del Montseny.
Podem dir, sense cap mena de dubte, que la propietat privada de finques
rústiques comporta avui en dia moltes mes carregues que beneficis, no només
des de el punt de vista econòmic ja que la explotació agrícola, forestal i
ramadera es moltes vegades deficitària, sinó també des de el punt de vista
social per la continua invasió de les nostres propietats per persones alienes a
les mateixes sense el mes mínim respecte per l'entorn. El concepte de la
propietat privada no està de moda avui en dia.
I tot i així, la propietat privada representa el 85% de la superfície del Montseny
i els nostres aproximadament 280 associats representen la major part
d'aquesta superfície. Els nostres associats que han de suportar la carrega de la
conservació de l'entorn natural de massís del Montseny es mereixen el suport i
el reconeixement de la societat i, en aquesta tasca està, al seu costat la
Associació de Propietaris del Montseny.
En els vuit anys que portem amb aquests objectius, hem estat treballant en
diversos fronts creant comissions per temes concrets (camins, turisme
sostenible, explotació forestal, línies elèctriques, etc.) de les que formen part
tant membre de la junta de govern com altres associats que ens recolzen
puntualment. Gràcies a tot per el vostre suport!
També estem en contacte permanent amb les diverses Administracions
Publiques per donar el nostre suport al desenvolupament de les seves tasques i
per representar els interessos dels nostres associats. Tenint en compte que la
major part del Montseny te una afectació de Parc Natural, estem en
col·laboració amb les Diputacions de Barcelona i Girona per ajudar assolir els
objectius comuns de conservació de l'entorn.
No vull acabar aquesta carta sense fer un reconeixement molt sentit per el
primer President i principal impulsor de la Associació de Propietaris del
Montseny, en Josep Mataró i Clopès ja que va ser ell qui va posar en marxa i
que continua donant un suport molt gran a aquest important projecte que
intentem tirar endavant dia a dia amb la ajuda de tots els associats.
Cordialment,
Francisco de Puig
President de l'associació de Propietaris del Montseny
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