Entesa per a la preservació d’una fageda d’alt valor natural al Ripollès.


L’ONG Acciónatura ha tancat un acord amb l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès per a la
preservació íntegra a 25 anys d’un bosc de 4,95 hectàrees considerat d’alt valor natural.



L’acció ha consistit en un pagament per serveis ambientals a l’Ajuntament (ens propietari de
la forest “Rodolà” que conté el rodal) gràcies a la implicació econòmica en la iniciativa
#CompensaNatura per part de la multinacional catalana Grup Giró, que ha dut a terme una
primera “compensació de l’ocupació del sòl” de les seves oficines i fàbriques.



El rodal custodiat es destinarà a lliure dinàmica natural i forma part del Bosc Singular de
Catalunya anomenat “La Clapera”, que en total fa 16,37 ha.



Amb un interès paisatgístic i ecològic excepcional, destaca el grau de maduresa de llur
estructura arbrada, composada principalment per faig (Fagus sylvatica).

Vallfogona de Ripollès, 27 d’octubre de 2016
L’ONG Acciónatura i l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès, propietari del
forest “Rodolà” han signat una entesa per
la preservació íntegre durant 25 anys d’un
sector forestal de 4,95 hectàrees a l’espai
natural de les Serres de Milany-Santa
Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, que
forma part de la Xarxa Natura 2000.
A canvi, i gràcies a la implicació econòmica
de l’empresa Grup Giró, Acciónatura ha
aportat a la propietat 6.930 € en concepte
de pagament per serveis ambientals.
El rodal en qüestió forma part d’un sector de bosc destacat per la seva singularitat i maduresa dins
l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya, realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF) l’any 2011.
L’operació propicia també una primera entesa per a la creació d’una reserva forestal més àmplia, tot
coincidint amb el Bosc Singular, que es destinarà a lliure dinàmica natural per tal d’afavorir la biodiversitat
en aquesta fageda de gran interès paisatgístic i ecològic.
L’operació segueix accions prèvies dutes a terme per Acciónatura en el marc del seu programa #Selvans, i la
via d’implicació de la societat que és la iniciativa #CompensaNatura. Acciónatura té planificades noves
operacions els propers mesos, i fa una crida a empreses, organitzacions, i particulars, a ajudar a preservar
amb urgència el “nucli antic” dels nostres boscos, de tal forma que, en una primera fase, aquest pugui cobrir
un mínim d’un 5% de la superfície arbrada de Catalunya.
Amb aquesta acció Grup Giró, multinacional catalana dedicada al disseny, fabricació i comercialització de
sistemes d’envasat per productes hortofrutícoles, ha materialitzat una primera “compensació de l’ocupació
del seu sol” de les seves instal·lacions (oficines i fàbriques).

Encara és poc conegut que la “ocupació del sòl”, expressada en “m2 de superfície construïda”, es considera
el primer indicador de l’impacte d’una organització sobre la biodiversitat.
Inspirats en aquest indicador, Acciónatura va posar en marxa l’any 2011
www.compensanatura.org, on particulars i organitzacions poden
salvaguardar espais naturals d’una superfície com a mínim equivalent als
m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus
industrials. Mitjançant una aportació única de per exemple 19 €, es pot
preservar a 25 anys una superfície de bosc d’alt valor natural equivalent a
una oficina o habitatge de 100 m2.
Des
d’Acciónatura
volem
aprofitar l'avinentesa per reiterar
el nostre agraïment a l’empresa
Grup Giró i a l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès per la
seva
col·laboració
a
la
preservació del “nucli antic” dels
nostres boscos.

Sobre Acciónatura – programa #Selvans – iniciativa #CompensaNatura
Acciónatura som una ONG dedicada exclusivament a la conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat mitjançant la protecció i restauració d'espais naturals, i la sensibilització i
implicació de la societat. Constituïda l’any 1997, a Acciónatura sempre ha estat una
organització independent política- i econòmicament, des d'on fomentem el diàleg, el consens
i la participació de tota la societat en els nostres projectes.
Actualment la nostra línia principal d’acció és el programa #Selvans , on treballem per a la creació d’una
xarxa de rodals de boscos d’alt valor natural i santuaris forestals a Catalunya mitjançant diferents fórmules
de custòdia amb la respectiva propietat forestal, sensibilitzant alhora a la societat sobre el valor ecològic,
patrimonial i terapèutic dels boscos madurs, atesa la seva enorme biodiversitat específica i alta
vulnerabilitat. En alguns d’aquests boscos, estem treballant per a la implementació d’uns itineraris forestals
terapèutics ( #BanysDeBosc )
Com a via d’implicació per a la societat en la preservació dels paratges naturals més excepcionals del món
operem la iniciativa #CompensaNatura, a www.compensanatura.org , també com a eina per reduir la
nostra petjada ecològica en relació a l’impacte segurament més bàsic de qualsevol activitat humana sobre la
biodiversitat: la “ocupació del sòl”, en el que ha de ser, sens dubte, un esforç col·lectiu.
Forma part de l’UICN, la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya (XCT), i l’Asociación de Fundaciones
para la Conservación de la Naturaleza
Pàgina web: www.accionatura.org - Tel. 93 237 38 02 - info@accionatura.org Twitter: @accionatura
Facebook: www.facebook.com/ong.accionatura/

