
 COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY 

Santa Fe, 52, 3r-1a - 08470 - SANT CELONI  

 

 
 

Sr. Josep Roquet Avellaneda 

Alcalde  
Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
Carretera de Gaserans, 181 
 
17451-Girona 
 
 
Assumpte: Tala rasa d’un bosc d’alzines proper a la urbanització de Can Cadell 
 
Benvolgut Sr. Roquet,  
 
En Carles Lumeras i Medrano, amb DNI 37635919F, actuant en nom i representació de la COORDINADORA 
PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY (CSM), amb CIF G58516410, entitat que figura inscrita al registre 
de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques -Departament de Justícia-Generalitat de Catalunya-, 
amb el número 9485 (Secció 1a), i domicili a efecte de notificacions a 08030-Sant Celoni, carrer Santa Fe, 
52, 3r, 1a, amb telèfon de contacte 610762538 i adreça de correu electrònic: 
info@salvaguardamontseny.cat, compareix davant d’aquest Ajuntament i com sigui més procedent en 
Dret, MANIFESTA: 

 

Que la CSM ha tingut coneixement de la tala rasa de referència, que s’està produint entre Can Cadell i Cal 
Manso, en terrenys del municipi de Sant Feliu de Buixalleu. 

Que la CSM, en la seva qualitat d’entitat ambientalista, interessa del seguiment d’aquests treballs que 
poden afectar hàbitats i espècies d’interès comunitari. 

Que per tal de fer el seguiment ambiental adient ens és menester conèixer si el promotor d’aquestes 
obres disposa del corresponent Pla de Gestió i Millora Forestal del Centre de la Propietat Forestal i del 
permís d’obres d’aquest Ajuntament. 

 

D’acord amb l’exposat, la CSM SOL·LICITA: 

Que es tingui per presentat aquest escrit i li siguin aportats els documents esmentats més amunt. 

Que es consideri a la CSM com a part interessada en aquest procediment.  

Que en l’exercici al dret d’accés a la informació, en matèria de Medi Ambient i d’acord amb allò que 
preveu la Llei 27/2006, de 18 de juliol, ens sigui enviada còpia de tots els documents i informes que 
incorpori aquesta actuació. 

 

 

Carles Lumeras i Medrano     Sant Celoni, 10 d’octubre de 2022 
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