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La Generalitat ha posat en marxa la primera ampliació de la Xarxa Natura a Lleida en més d'una decadá, amb 
la incorporació de desenes d'hectarees de hoscos· de ribera del Segre i alguns deis seus afluents a la Cerdanya 
lleidatana. El projecte per protegir aquests espais naturals ha fet el primer pas amb un procés de participació. 

MEDI AMBIENT PROTECCIÓ 

Ampliaran la Xarxa Natura per primer 
cop en tretze anys amb boScos de ribera 
Desenes d'hectarees forestals del Segre i els seus afluents a la Cerdanya lleidatana 
R. RAMfREZ 
I LLEIDA 1 La Generalitat ampliara 
els espais naturals protegits a 
la Xarxa Natura a Lleida per 
primera vegada en més d'una 
decada, amb la incorporació de 
diverses desenes d'hectarees 
de hoscos de ribera del Segre 
i els seus afluents en munici
pis de la Cerdanya lleidatana. 
Aquest projecte, que engloba 
també altres paratges de la res
ta de Catalunya, ha fet el seu 
primer pas amb !'obertura d'un 
procés de participació ciutadana 
que es prolongara fins al 30 de 
setembre. 

La proposta per estendre la 
Xarxa Natura a Lleida engloba 
hoscos de ribera dels municipis 
de Prullans, Bellver de Cerda
nya, Montella i Martinet i Lles 
de Cerdanya. Suposa ampliar 
una gran zona de protecció na
tural ja existent, denominada 
Riberes de l'Alt Segre. La Gene
ralitat planteja afegir-hi hoscos 
en els marges d'aquest i altres 
rius com el Duran, la Llosa i el 
del Molí. També preveu incor
porar hoscos de diversos tor
rents, com el de Llevador, del 
Cabiscol i de Fontanals. En total 
sumen una superfície forestal 
d'unes 80 hectarees. 

L'última modificació de la 
Xarxa Natura a Lleida es va 
portar a terme l'any 2009, amb 
una ampliació de més de 16.000 
hectarees en diverses zones de 
protecció d'aus (zepa) de les 
comarques del pla de Lleida i 
canvis en els límits de la reserva 
de Boumort, al Pallars Jussa. 
Aquesta xarxa d'espais prote
gJts suma una mica més d'un 
milió d'hectarees a tot Catalu
nya, de les quals unes 390.000 
corresponen a paratges naturals 
de Lleida. 

Davant de les grans extensi
ons de terrenys que conformen 
la Xarxa Natura, l'ampliació 
que proposa ara la Generalitat 
a Lleida sembla molt modesta. 
És el resultat d'estudis elaborats 
en els últims anys, en el marc 
d'un projecte Life batejat com 
Alnus, finan~at per la UE i dedi
cat a la conservació dels hoscos 
de ribera. 

El procés de participació va 
arrancar el15 de julio! i els do
cuments preliminars apunten a 
possibles mesures per afavorir 
la gestió d'aquests espais, així 
com compensacions al territori 
per millorar l'acceptació social 
d'aquesta mesura de protecció, 
que ha topat de vegades amb 
oposició. 

Un home contempla el t ram de Segre a Martinet que s' incloura a la Xarxa Natura. 

Boscos de ribera del riu de la Llosa al seu pas per Martinet'que s'incorporaran a la protecció. 

Acords de custodia i compensacions al territori 
• Els primers documents del 
procés de participació ciuta
dana apunten a la necessitat 
d'un finan~ament suficient 
pera la conservació d'aquests 
espais naturals. Plantegen la 
possibilitat d'acords de custo
dia per canalitzar els recur
sos a través d'associacions, 
a fi que "la societat civil or
ganitzada contribueixi a fer 

projectes de custodia amb 
els propietaris" de terrenys 
protegits. 

La implicació ciutadana 
es planteja també en termes 
d"'aportacions voluntari
es" per part deis visitants 
d'aquests espais naturals per 
col·laborar amb la seua con
servació "seguint el model 
anglosaxó". 

D'altra banda, la documen
tació recull també la neces
sitat de compensacions per 
evitar "oposició del territori 
i que bloquegi projectes". Per 
aixo, suggereix que seran ne
cessaries negociacions amb 
particulars i coHectius propie
taris de terrenys per "comprar 
algun dret de tala o fer alguna 
expropiació". 

SUPERF(CIE 

El36% del sol 
protegitde 
tot Catalunya 
• Lleida suma més d'una 
tercera part del sol pro
tegit de la Xarxa Natu
ra de tot Catalunya. Les 
seues 389.795 hectfuees 
suposen un 36% de les 
1.062.371 que hi ba a 
tot el territori catala. La 
protecció i la conservació 
del medí natural implica 
limitacions a activitats hu
manes, una cosa que en 
ocasions ha estat objecte 
de protestes a Lleida. Les 
més importants van tenir 
lloc arran de la declara
ció el2003 de zones de 
protecció d'aus a les co
marques del pla, que va 
ser objecte de litigis amb 
la UE i va suposar reta
llar el reg en bona part 
de les finques del canal 
Segarra-Garrigues. 

LESCLAUS 

Figura de protecció de la UE 
1 La Xarxa Natura és una fi 
gura de protecció de la UE. Es 
basa en la directiva comunita
ria sobre habitats i en la seua 
delimitació participen tant les 
autoritats de cada país com la 
Comissió Eu ropea. A Catalu
nya, correspon a la Generalitat 
proposar quins són els espais 
naturals d' interes comunitari 
(LIC) que han de protegir-se i 
l'ens comunitari té la potestat 
d'aprovar-los o rebutjar-los. 

ZECiZEPA 
1 Una vegada hagin estat apro
vats els LIC, la Generalitat ha 
d'establir mesures de protecció. 
El primer pas és catalogar-los 
com a zones especials de con
servació (ZEC) o zones especials 
de protecció d'aus (ZEPA) i apro
var plans de conservació per a 
cada un. · 

Pares naturals 
1 La Xarxa Natura se superposa 
i coincideix amb altres figures 
de protecció del medi ambient 
anteriors, cóm el Pare Nacional 
i pares naturals. 
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MOBILITZACIO LABORAL 

Les grues del Pirineu donaran 
prioritat a 4 asseguradores 
Les que accepten la pujada de tarifes, després de posar fi a l'aturada 
X. RODRIGUEZ 
1 LLEIDA 1 Les grues d'assistencia 
a la carretera del Pirineu po
sen avui fi a l'aturada de tres 
dies que van iniciar dissabte 
per denunciar la "precarietat 
laboral" a que asseguren veure's 
sotmeses i exigir tarifes "justes" 
a les cornpanyies d'asseguran
ces. No obstant, no tornaran a la 
situació anterior. Fonts d'aquest 
coHectiu van explicar ahir que 
donaran prioritat als serveis 
que els requereixin les quatre 
asseguradores que fins ara han 
acceptat la pujada de preus 
que reivindiquen. Unes altres 
cinc no han donat el vistiplau a 
aquest augment i, si no ho fan, 
els amos de grues apunten a la 
possibilitat d'una nova aturada 
que afectaría només aquestes 
companyies. Així mateix, van 
assenyalar que aquests tres di
es de mobilitzacions, durant el 
pont festiu de la Mare de Déu 
d'Agost, han deixat sense co
brir entre 80 i 90 serveis. Van 
indicar que alguns d'aquests ja 
estan resolts i els altres s'aniran 
solucionant alllarg d'aquesta 
setrnana. 

Tres dies de protesta 
Durant els tres dies d'atura

da han limitat l'activitat al més 
indisp~nsable pera la segure
tat del transit, per evitar danys 
personals i per atendre serveis 
requerits directament per Tran
sit. Per exernple, ahir van reti
rar un cotxe que es va cremar 
a Espot (vegeu rnés inforrnació 

SEQUERA 

Els pantans del 
Segre continuen 
perdent reserves 
malgrat les pluges 
1 LLEIDA 1 Els pantans del Segre 
continuen perdent reserves 
rnalgrat les pluges de la setrna
na passada. Ahir Rialb ernma
gatzemava 36,8 hectometres 
cúbics, només el9,15% de capa
citat amb tendencia a la baixa, 
segons dades de la Confederació 
Hidrografica de l'Ebre. Oliana 
té 35,8 hectometres cúbics i esta 
al42,4%. Quant a aforaments, 
el Segre a Oliana ahir portava 
5,9 metres cúbics per segon i la 
Ribagor~ana 4,9 al Pont de Su
ert. En aquesta última conca, 
també retrocedeixen les reser
ves a Escales i Canelles, mentre 
que a Santa Anna s'estabilitzen. 
L'escassetat d'aigua ha portat a 
aplicar restriccions en localitats 
com Baix Pallars, Llimiana, Es
terri d'Aneu i Figuerola d'Orcau, 
mentre que alguns pobles han 
necessitat cistemes. 

a la pagina 10). Diumenge, una 
vintena de grues d'assistimcia a 
la carretera del Pallars Jussa, el 
Pallars Sobira, l'Alta Ribagon;a i 
la Val d'Aran van portar a terme 
una marxa lenta de sis quilo
metres entre Montardit i Sort 

per reivindicar tarifes "justes" 
a les asseguradores, al conside
rar que les actuals no cobreixen 
el cost real. Van denunciar que 
algunes companyies· manten en 
els mateixos preus des del2009 
(vegeu SEGRE d'ahir). 

COMARQUES 1 11 1 

. . ' 

lmatge de la marxa lenta de diumenge al Pallars Sobira. 
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FESTES TRADICIONS 

La tradició regna 
a Ponent 

-Normativa. Escocia ja garanteix l'accés 
gratu"it a productes d'higiene femenina. 

Fest1val El cine fantastic i de terror se citen 
a Tarrega aquesta setmana. 
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Balls, miss es i cercaviles musicals marquen l'agenda dellS 
d'agost, el dia més festiu de l'any 11 Desenes de municipis 
recuperen la normalitat en les senes festes 

L'església de Santa Maria de Linyola va acollir ah ir un concert de corals. 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El dilluns de la Mare de 
Déu d'Agost va tancar ahir el 
cap de setmana més festiu de 
l'any, en el qual més de quaranta 
localitats alllarg de la província 
van celebrar les seues festes pa
tronals amb música, correfocs, 
apats populars, pregons, jocs 
per a la canalla i cercaviles. En 
la jornada d'ahir, la tradició va 
ser una de les protagonistes. 
Aquest va ser el cas a Vilaller, 
on la missa va precedir al ma
tí el Ball del Tatero, en el qual 
quatre parelles abillades amb 
vestits tradicionals van bailar a 
les quatre cantonades de la pla-

c;a. També a Vilanova de !'Agu
da, el Llevats de taula amb els 
grallers Tot Cugula i el concert 
de lama d'Andreus Tercet tenia 
previst posar el colofó a tres dies 
de celebració. 1 a Linyola, l'es
glésia de Santa Maria va acollir 
una actuació protagonitzada per 
les corals Espiga d'Or, Bellcant i 
Flor de Lli, en honor a la Verge 
de l'Assumpció. 

Per la seua part, l'Esbart 
Dansaire d'Arbeca va tancar la 
commemoració del seu quaran
ta aníversari amb la posada en 
escena del Ball de Valencians, 
una tradíció que porta recupe
rant de forna ininterrompuda 

des del1986. L'entitat va apro
fitar l'efemeride per omplir tam
bé amb desenes de persones el 
dibuix d'un colom que !'artista 
local Ivan Egea va recrear sobre 
la plac;a del Toll. 

Així mateix, a Llimiana, al 
Pallars Jussa, més de 250 per
sones van participar la nit de 
diumenge en el sopar popular 
de festa major. La celebració va 
continuar després ambla músi
ca del discjoquei Bacardit i va 
acabar ahir amb la missa en ho
nor de la patrona, la Verge de 
la Cinta, sardanes al migdia, i 
doble sessió de hall de tarda i 
de nit. L'Esbart Dansaire d'Arbeca commemorant ah ir el se u 40 aniversari. 
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