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Montserrat tornarà al segle XIX 
per frenar els incendis forestals 

xuts i n’hi ha entre 900 i 1.200 per 
hectàrea. A més, hi ha menys sota-
bosc i seria més difícil que el foc hi 
avancés tan ràpid. La idea és fer 
menys espesses unes 5.000 hectàre-
es de zones estratègiques, tallant so-
tabosc i una part dels arbres, i mante-
nir-les aclarides com es feia al segle 
XIX, amb la ramaderia i l’agricultura, 
sobretot reintroduint o ampliant ra-
mats de vaques, cabres i ovelles. 

Les zones preparades per a la ra-
maderia s’han triat expressament, 
després d’analitzar com els vents de 
la zona i el terreny afavoreixen la di-
recció del foc. Seran espais on els 
bombers podran arribar fàcilment i 
situar els camions en cas d’incendi, 

Reintroduir la ramaderia en algunes zones servirà per frenar el foc

El bomber Sebastià Massagué i la coordinadora de Life Montserrat, Leire 
Miñambres, mostren un lloc on el foc es pot escampar ràpidament. E. B.

MEDI AMBIENT

Administracions públiques i propi-
etaris privats s’han unit per evitar 
grans incendis a la zona de Mont-
serrat com els del 1986 i el 1994, ca-
paços de cremar més de 5.000 hec-
tàrees en un sol dia. Tenen un pla pi-
oner a Europa i ja fa un any que 
l’apliquen. És innovador, però no es 
basa en nous aparells per lluitar 
contra el foc; es fonamenta en va-
ques, cabres, ovelles i llenyataires. 
Es tracta, en certa manera, de tor-
nar l’entorn de Montserrat al segle 
XIX, com a mínim pel que fa a la ra-
maderia i a la gestió dels boscos. 

“Quan vas a altres països per 
aprendre, la batalla que tenen ells 
contra el canvi climàtic és per la 
desforestació, i a Catalunya el pro-
blema és el contrari: tenim massa 
forestació”, explica el diputat d’Es-
pais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Joan Puigdollers, que 
afegeix: “Des de l’epidèmia de la 
fil·loxera moltes famílies van aban-
donar l’agricultura per anar a la cos-
ta, i on abans hi havia vinya i cultius, 
100 anys després hi ha grans masses 
de boscos”.  

Polvorí 
Amb l’abandó de l’agricultura les zo-
nes forestals han quedat sense gestió 
i moltes s’han omplert d’arbustos o 
boscos immadurs. Després d’incen-
dis successius tot això s’ha anat 
agreujant. El 60% de les 32.000 hec-
tàrees de l’entorn de Montserrat que 
es volen protegir s’han cremat algu-
na vegada durant els darrers 40 anys. 
Als terrenys cremats el 1986 i el 1994 
on no s’ha fet res hi ha una densitat 
d’entre 10.000 i 60.000 pins per hec-
tàrea: és un mur infranquejable de 
vegetació, explica la coordinadora 
del projecte Life Montserrat, Leire 
Miñambres. Un polvorí fet per ar-
bustos i arbres molt prims –a causa 
de la gran densitat de vegetació– que 
cremen molt ràpid.  

Les zones que fa deu anys es van 
aclarir tenen arbres el triple de grui-
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LEOPOLDO RODÉS I CASTANÉ

Patró i mecenes del Gran Teatre del Liceu

La Fundació del Gran Teatre del Liceu, el seu Patronat i el Consell de Mecenatge volen 
expressar el seu profund dolor per la mort del seu patró i mecenes Leopoldo Rodés, i 

s’uneixen al sentiment de la família.

per fer una barrera, segons va ex-
plicar dimecres el cap de la divisió 
de grups operatius especials dels 
Bombers, Sebastià Massagué, a la 
presentació del projecte Life 
Montserrat.  

El pla té 3,5 milions d’euros de 
pressupost –la meitat són de la 
Unió Europea– i aplega els esfor-
ços de la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat, els Bombers, la 
Fundació Catalunya - La Pedrera, 
i propietaris dels boscos. Una bo-
na part dels diners serà per pagar 
els caps de bestiar dels ramats que 
s’ampliïn o es facin de nou, tot i 
que hauran de ser viables. Els di-
ners són fins al 2018.e

■ Apareix mort un exemplar de 2 metres 
d’una espècie de tauró a Canet de Mar

Un peix xovato (Hexanchus griseus), de la família 
dels taurons, va aparèixer mort ahir al matí a la platja 
de Canet de Mar. Això va obligar els responsables de 
vigilar la platja a hissar la bandera vermella per 
precaució. L’animal feia 2,20 metres de llargada, i tot 
i que viu en una profunditat entre els 200 i els 1.875 
metres, pot veure’s ocasionalment a la superfície. 
Encara que és inofensiu, la seva aparició a Canet de 
Mar va generar un gran enrenou i la prohibició de 
banyar-se es va mantenir tot el dia.

■ Deu detinguts per estafar uns  
50 avis i quedar-se’n els pisos

Els Mossos d’Esquadra van desarticular una 
organització que estafava gent gran i se’n quedava 
els pisos. Van detenir deu persones i en van 
denunciar nou més per enganyar els avis oferint-los 
sous de per vida o la possibilitat de refinançar deutes 
a canvi de la propietat dels immobles, tot i que 
després no complien el que els havien promès.

■ Mor un motorista en caure i ser 
atropellat per un camió després

Un motorista va morir ahir al matí en caure a la 
calçada i ser atropellat per un camió a la ronda de 
Dalt a Barcelona, segons va informar l’Ajuntament. 
L’accident va produir-se a les nou del matí a l’altura 
de la sortida 2 de la ronda de Dalt en direcció Besòs, 
on el motorista, de 55 anys, va perdre el control de la 
seva motocicleta, per motius que encara es 
desconeixen. De moment, la Guàrdia Urbana 
investiga les circumstàncies del sinistre per poder 
dur a terme l’atestat pertinent.

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

enbreu

■ Condemnat a presó un home que va 
proferir insults racistes a una caixera

“Odio els immigrants, us agafaria a tots i us posaria 
en un vaixell amb una bomba”. Aquest va ser un dels 
molts insults que un home de Terrassa va proferir 
contra una caixera colombiana d’un supermercat de 
la zona. Ahir una jutge el va condemnar a 4 mesos de 
presó i una indemnització per danys morals de 900 
euros, en una sentència pionera a l’Estat.




