
CARTA ABERTA Ó Sr. Conselleiro de Cultura,

O pasado 4 de marzo membros da Plataforma Sarriana polo Río formularon ante vostede denuncia 
contra a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil por infraccións múltiples e graves da Lei 3/1996, 
de Protección dos Camiños de Santiago en Galicia. No escrito solicítabase a inmediata paralización 
das obras en curso. 

Que sepamos, Sr. Conselleiro, non ten adoptado as medidas cautelares solicitadas nese escrito. Esa 
falta de dilixencia está causando un dano irreparable. Queremos que saiba, para que logo non diga 
que non estaba enterado, que hoxe estanse a talar de maneira ilegal árbores na ribeira do río Sarria, 
en concreto na Ponte Ribeira, ao carón do Camiño de Santiago. Como vostede sabe ben, a corta  
deste bosque de ribeira, situado íntegramente dentro do ámbito do territorio histórico integrante do 
BIC delimitado polo Decreto nº 227/2011, constitúe unha frontal infracción do art. 11.2.dda Lei 
3/1996, de Protección dos Camiños de Santiago en Galicia, que prohibe expresamente a talla de 
arborado dentro do ámbito de protección do Camiño de Santiago. En todo caso, e só se se tratar  
dunha corta illada (o que non parece á vista das árbores que están a caer),  necesitaría a previa 
“autorización expresa” da Consellería de Cultura que require o mesmo art. 11.2.d) da Ley 3/1996. 
¿Ten autorizado esa talla a Consellería de Cultura?

A xa  iniciada  tala  do bosque de  ribeira  inmediato  ao Camiño Francés  a  Santiago e  dentro  do 
territorio histórico delimitado do BIC constitúe unha infracción tipificada como moi grave tanto na 
letra a) (“destrución de parte do Camiño ou dos seus elementos funcionais, incluído o arborado”) 
como na letra c) (“realización de actividades prohibidas nas zonas laterais de protección do Camiño 
previstas no artigo 11.2 da presente lei”), ámbalas dúas do art. 21.1 da Lei 3/1996.

Tendo coñecimento desta situación, se a Consellería de Cultura permite a tala do bosque de ribeira 
ou  a  talla  illada  de  exemplares  sen  autorización  previa  expresa,  está  a  desatender  de  maneira 
escandolosa as competencias que ten atribuidas en materia de protección do patrimonio cultural e, 
neste caso, dun ben de interese cultural que é patrimonio da Humanidade. 

Ademais, esa tala é ilegal porque o proxecto en execución carece do informe favorable da Direccion 
Xeral de Conservación da Natureza que esixe a Resolución de 2 de xullo de 2010 sobre a avaliación 
ambiental do proxecto. Estase a permitir esta tala en contra dun informe previo da Dirección Xeral 
de  Conservación  da  Natureza  de  25  de  xuño  de  2009  e  en  contra  da  opinión  expresada  por 
profesores da Univeridade de Santiago que, entre outras razóns, esgrimen que merecen protección 
os alisos do río Sarria por non estar afectados polo hongo que está diezmando os alisos dos ríos 
galegos e outros.

ADEGA,  segundo  o  establecido  no  Decreto  67/2007,  presentou  na  Xunta  a  proposta  de 
catalogación do bosque de ribeira do Malecón e Illa do Toleiro de Sarria como formación arbórea 
senlleira, solicitando a aplicación con carácter inmediato do artigo 4.8 do devandito decreto que 
establece medidas cautelares de protección entanto non se resolva a petición de catalogación. Estas 
cautelas  implican  segundo  o  artigo  9.2  "a  prohibición  de  calquera  acción  que  poida  afectar 
negativamente a súa integridade, a súa saúde e a súa aparencia. No caso de formacións naturais esta 
protección entenderase aplicable tamén a todo o seu cortexo florístico". Se tala sigue adiante tamén 
a Consellería estará abandoando as súas competencias no que se refire a protección prevista no 
Decreto 67/2007.

A protección do patrimonio cultural esixe actuar de maneira inmediata. O que non poderá decir 
despois, Sr. Conselleiro, é que NON tiña coñecemento da tala en curso.

Reciba un atento saudo
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