
Ripollès, 19 de setembre de 2008

Des de dilluns dia 15 s’està duent a terme la tallada del bosc més 
important de pi negre de la comarca del Ripollès, que és a la baga de 
Carboners, al terme municipal de Setcases.

El març de l’any passat després de diferents converses, informes i 
contactes  amb diverses  administracions,  i  el  lliurament  de gairebé 
2000 signatures a la Direcció General de Medi Natural de Barcelona, 
es va  aturar la tallada del que ha de ser considerat el bosc protector 
madur  més  antic  i  centenari  de  la  comarca  del  Ripollès,  que  és 
patrimoni i responsabilitat darrera de la Generalitat.

Aquest bosc forma part del domini PEIN de les capçaleres del Ter i del 
Freser,  acull  diferents  aus  protegides  per  la  normativa  vigent,  és 
inclòs dins la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon, és inclòs 
dins de la Reserva Nacional de Caça Freser-Setcases, hem de suposar 
que serà inclòs dins el Catàleg de boscos madurs que està elaborant 
el CREAF pel mateix departament de Medi Ambient, ha estat també 
inclòs en el Pla Director Territorial i l’Agenda 21 realitzat l’any 2007 a 
la comarca del Ripollès, i ha estat proposat també per incloure’l en el 
futur Parc Nacional.

Alhora, segons informes elaborats per experts qualificats i reconeguts 
del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona hauríem de creure que la Generalitat, que 
n’és propietària, ha de tenir més interès a protegir-lo que no pas a 
explotar-lo desconsideradament.

Per tot això donada la pressa i gravetat de la situació us demanem 
l’aturada  urgent  i  la  reconsideració  pel  que  pot  suposar  el 
manteniment d’un dels boscos culturals i pedagògics més importants 
per la Vall de Camprodon, i de tota la comarca del Ripollès. 

AEMS - Rius amb Vida.  Associació Naturalistes de Girona.  Associació 
ARÇ / Ripollès.  GEDENA / Ripollès.  GDT / Ripollès.

OMPLIU A VESSAR LES BÚSTIES DE:  La Direcció General del 
Medi Natural i de l’Ajuntament de Setcases RESPONSABLES 
D’AQUESTA TALLADA.

stgirona.dmah@gencat.cat    i   setcases@ddgi.es 
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feu-ne còpia i enganxeu-la a un correu nou, i poseu-hi les 
dues adreces.

FEU-HO CÓRRER SI US PLAU, ÉS URGENT !!!!       moltes 
gràcies a tothom.


