
 

Meandre considera  incomprensible que l’Agència Catalana de l’Aigua, consideri la tala de 
bosc de ribera de la Riera de Rajadell correcta, més enllà del que anomenen “un inevitable 

impacte paisatgístic”. 

Segons el vigent Pla tècnic de Gestió i millora forestal (PTGMF) , l ’aprofitament forestal no 

contemplava l’afectació  del bosc de ribera, i el considerava  una unitat a preservar. Per altra banda 

no s’ha seguit ni  la normativa ni del POUM de Rajadell, ni del  PDU del Pla de Bages .  

 

Aquesta ha estat la decebedora  resposta lliurada pe  l’ACA a la denuncia feta per la nostra entitat . 

“En relació al vostre escrit de data 28 de novembre de 2020, en la que denuncieu tala arbres 

finca La Noguera, al terme municipal de Rajadell, us informem que les actuacions 

denunciades disposen d’autorització en l’expedient UDPH2020002493, i que segons les 

actes fetes per la unitat d’inspecció, que us adjuntem, s’estan executant sense incidències 

més enllà de l'inevitable impacte paisatgístic”. 

En espera de rebre el PTGMF  per part del Centre de propietat forestal (CPF), disposem del PTGMF 

vigent  fins el 31-12-2023, que ens va ser lliurat l’any 2016, arran de la denuncia que vam fer en 

aquell moment, i  gràcies a la qual,  i d’acord amb la propietat ,  es va  evitar la desaparició del 

corriol de la obaga que porta a la Font de la Girada. El Pla  proposava fer una pista forestal de 5 

metres d’amplada .  

En aquest Pla, es contemplava  la preservació del bosc de ribera  ara afectat: Referint-se a aquest 

bosc, i en l’apartat Objectius de la producció, es transcriu  el següent :  “Degut a l'alta biodiversitat 

de la zona i al seu valor ecològic per la seva flora i com a reservori de fauna, no es pretén realitzar cap 

tipus d'actuació durant la vigència del document. Es tractarà d'una unitat a preservar” 

 

En altres apartats del Pla es transcriuen també els objectius  de preservació del del bosc de ribera i 

de  roures madurs : 

 

En primer lloc, a l’apartat  Objectius de ordenació forestal :  

“En la zona de la riera, ocupada per la unitat 3, es pretén preservar la flora existent i quedarà com a 

reservori de fauna; serà una zona a conservar sense actuar”. 

En segon lloc, a l’apartat referent a la planificació dels aprofitaments insisteix en dos punts: 

  “Roure i alzina:  Pel que fa al roure i l'alzina es tractaran com a espècies secundàries, degut a la seva 

baixa presència. Malgrat això, i per augmentar la biodiversitat de la finca, es potenciaran els peus 

d'aquestes espècies enfront el pi blanc. No es proposa una gestió en concret per aquestes espècies i 

únicament es realitzaran tallades per aprofitar les llenyes mitjançant la tallada de peus de diàmetres 

petits.  ”  

“Bosc de ribera : Zona amb gran biodiversitat i alt valor ecològic on les espècies principals són el pi 

blanc, el roure i el pollancre, tot i que també apareixen com a espècies secundàries el freixe de fulla 

estreta, l'alzina, la pinassa, el pi pinyer i l'auró blanc i negre . Aquesta unitat llavors, tindrà un objectiu 

de preservació sense cap actuació durant la vigència del document”.  

 

Finalment , a l’apartat  Plec de condicions tècniques i marc legal es té en compte la normativa 

vigent : “Totes les actuacions previstes en aquest Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal s'han de 

realitzar observant el compliment de la normativa legal vigent”.  

 

Esperant la resposta del CPF, seguim  treballant per intentar que no es repeteixi mai més aquest 

tipus d’actuacions contra el medi natural:   



 

El dia 13 de gener tenim una entrevista amb l’alcalde de Rajadell Sr  Lluch, i amb el servei tècnic de 

l’Ajuntament.  Pel que sabem als serveis tècnics no consta cap sol·licitud de tala d’arbres efectuada.  

Pensem fer  petició a l’alcalde de que es restauri l’itinerari de la Riera de Rajadell arrasat,  la 

reposició dels pals indicadors del corriol arrancats, i un posicionament més proactiu per a la 

preservació de la biodiversitat en el seu terme.  

 

Per altra banda hem demanat una entrevista amb la propietat amb la intenció de proposar que a 

partir d’ara la gestió forestal de la finca sigui gestionada i executada per empreses professionals  

que si saben fer compatible la necessària gestió forestal i agrícola amb la preservació dels  

ecosistemes, la biodiversitat i el paisatge, avui, més necessaris  que mai.  

 

Aprofitem per demanar a la gerent dels serveis tècnics de l’ACA, la senyora Anna Seijas Vila que 

cedeixi el seu lloc a  dirigents més preparats per encarar els nous reptes en matèria de 

biodiversitat, medi ambient i paisatge, per a aquesta entitat tan devaluada. Algú que sigui capaç 

d’introduir noves dinàmiques en la gestió i ordenació dels espais fluvials, més sensibles al 

manteniment de la biodiversitat, la sostenibilitat i els valors paisatgístics i culturals de cada curs 

fluvial.  En aquest sentit , recentment el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat 

l’informe sobre l’estat de la Biodiversitat a Catalunya, del qual se’n deriven els reptes que tenim 

com a país en matèria de biodiversitat. No s’entén aquesta nova i grisa actuació  de l’ACA, tan 

allunyada d’aspectes ambientals i paisatgístics, amb unes autoritzacions que només tenen en 

compte aspectes estrictament de funcionalitat hidràulica, en uns espais, els cursos dels rius i rieres, 

que són essencials pel que fa a assolir els reptes de recuperació d’hàbitats i biodiversitat al nostre 

país.  

 

 

Meandre 11-1-2021 


