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Els voluntaris, immersos en els treballs de reconstrucció d’un barranc al pic de l’Orri.
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❘ SORT ❘ Grups de quinze volun-
taris acompanyats per equips
tècnics han treballat durant
aquesta primavera i estiu per
condicionar boscos públics de
la Cerdanya, el Pallars Sobirà i
laVal d’Aran, amb la finalitat
de mantindre’ls nets i en bones
condicions i, d’aquesta mane-
ra, evitar incendis.

La iniciativa, impulsada per
l’Associació d’Amics del Pro-
jecte Boscos de Muntanya, va
finalitzar aquesta setmana i les
tasques que han portat a terme
s’han centrat en l’obertura i
manteniment de camins, obres
per evitar el desgast dels bar-
rancs, manteniment de prats i
pastures i altres actuacions re-
lacionades amb la gestió del
bosc.

Intervenció

Concretament, en aquestes
últimes setmanes han intervin-
gut al Sobirà en tècniques de
bioconstrucció de barrancs per
previndre l’erosió al pic de l’Or-
ri, recuperar el Camí del Rou-
re de Montenartró, que forma
part de la xarxa de senders del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, i
en treballs per aclarir arbres
amb eines manuals per afavo-
rir la biodiversitat, també a
Montenartró, i han fet tasques
d’adequació a la zona de Port
Ainé.

Al mes d’abril, van netejar
l’antic camí de SantAntoni que
enllaça Bossòst i Eth Portilhon
i també han portat a terme di-
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versos cursos de formació a la
Cerdanya.

L’associació Projecte Boscos
de Muntanya (PBM) es va cre-
ar l’any 2010 i actualment
compta amb més de mig cente-
nar de socis. No obstant, el
PBM va començar la seua acti-
vitat als boscos del Pirineu fa
uns cinc anys. Compta amb el
suport de les conselleries deTre-
ball i Empresa, que impulsa
plans d’ocupació, i d’Agricultu-
ra, així com de l’Institut per al
Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu iAran, el Centre Forestal
de Catalunya i diverses empre-
ses privades.

Perillen fons
per retirar els
residus de Flix

PANTANS

❘ FLIX ❘ Retards en els treballs
per retirar 700.000metres cú-
bics de residus contaminants
del llit del pantà de Flix, unes
obres valorades en 165 mili-
ons, posen en risc les ajudes
de la Unió Europea (UE) per
a aquesta operació, segons va
publicar ahir el diari El País.
El rotatiu va assenyalar que
la UE pagarà el 70% de les
despeses si es justifiquen el
2013 i que només s’han exe-
cutat 4 de les 40 maniobres
previstes, cosa que va atribu-
ir a problemes de l’ACA de-
rivats de la crisi i a traves ad-
ministratives.

Segona Jornada
de Fructicultura
deMuntanya
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❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’Associació
per al Desenvolupament de
la Ribagorça Romànica orga-
nitza conjuntament amb l’IR-
TA la segona Jornada de Fruc-
ticultura de Muntanya el dia
21 de setembre, amb l’objec-
tiu de continuar amb el des-
envolupament de la poma de
muntanya i oferir noves alter-
natives per al territori. L’ob-
jectiu, segons el president de
l’entitat, Joan Perelada, és que
puguin sorgir més iniciatives
de producció i comercials i
aconseguir que sigui un pro-
ducte de qualitat.

❘LLEIDA ❘ La temperatura màxima
a Ponent es va registrar ahir a
Alcarràs, on es va arribar als
34,1 graus, mentre que Lleida
capital va arribar als 32 graus,
cosa que confirma la retirada
de l’onada de calor i una bai-
xada de 7 graus en sis dies, si
es tenen en compte els 38 graus
del dia 18, els 37,8 ºC del 19 i
els gairebé 40 graus (39,1 ºC)
de dilluns passat, dia 20.Avui,
les temperatures mínimes se-
ran lleugerament més baixes en
general (10 graus al Pirineu,
15 ºC al Prepirineu i 19 graus
a l’interior),mentre que les mà-
ximes oscil·laran entre els 22
i els 27 graus al Pirineu i en-
tre els 29 i els 34 graus a l’inte-
rior. D’altra banda, la Genera-
litat ha obert l’accés als mas-
sisos lleidatans del Montsec

d’Ares, Montsec de Rúbies i el
massís d’Aubenç-Rialb després
de confirmar-se el descens de
les temperatures i després d’es-
tar tancats al pas des del dia 17
(vegeu SEGRE d’ahir). Conti-

nuen les restriccions als massi-
sos deTarragona dels ports de
Tortosa-Beseit, serra del Mont-
sant i muntanyes de Prades.No
obstant, Protecció Civil manté
avui la situació d’alt risc d’in-
cendi en algunes àrees a cau-

sa de la baixa humitat i els vents
secs. És elevat a tot l’interior i
extrem en zones de la Catalu-
nya Central, comarques deTar-
ragona i l’Alt Empordà.També
és alt en zones del Prepirineu i
moderat a les àrees elevades del
Pirineu. El Govern manté acti-
vat l’Infocat en fase d’alerta i,
segons la previsió d’incendi fo-
restal de la conselleria d’Agri-
cultura, es mantindrà centralit-
zada en 148 municipis de di-
verses comarques entre les
quals hi ha les Garrigues, la Se-
garra i el Solsonès.

Pel que fa a les incidències,
els bombers van ser alertats a
les 11.43 hores d’un petit in-
cendi de vegetació a Pinós que
va quedar controlat a les 12.37.
Hi van treballar nou dotacions
del cos.

Les temperatures baixen 7 graus a
Lleida després de l’onada de calor
Obert el pas a la zona del Montsec tancada des del dia 17
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Actuació per netejar de vegetació el bosc deMontenartró.
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INCENDI A PINÓS

Nou dotacions van

treballar en l’extinció

d’un petit foc de

vegetació a Pinós
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L’agulla de la torre del Sindicat de Cervera, on oneja l’estelada.

Cervera col·loca l’estelada a
l’agulla de la torre de la Farinera
❘CERVERA ❘Amb el suport de la Pa-
eria i organitzat per la Segarra
per la Independència, uns esca-
ladors han col·locat una gran se-
nyera estelada a l’agulla de l’edi-
fici de la Farinera de la capital
de la Segarra. La bandera ha es-
tat apadrinada per l’ajuntament

amb la intenció que onegi fins
que Catalunya aconsegueixi la
condició de nou Estat. Amb
aquest acte, el consistori, inte-
grat dins de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència, dó-
na suport a la marxa de l’11 de
setembre.

Altruismeper netejar boscos
Grups de voluntaris del Projecte Boscos de Muntanya actuen des de fa mesos
a la Cerdanya, el Sobirà i Aran || Permantindre camins i netejar vegetació
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