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Tema de la quinzena
La sequera i les altes temperatures incideixen en un major risc d'incendi arreu de Catalunya

Des de dissabte està prohibit fer foc a les zones forestals
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha prohibit fer focs i fogueres
a les zones forestals des del passat dissabte 15 de març i fins el proper 15 d'octubre. La
mesura afecta tots els terrenys forestals i a una franja de 500 metres al seu voltant. Es pretén
limitar així que es cremin restes de poda, d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria,
o que es facin fogueres vinculades a l'esbarjo o a l'apicultura. Les cremes agrícoles són la
principal causa d'incendi en aquesta època i la segona durant tot l'any ja que generen més del
13% dels incendis a Catalunya.
Tot i que és una prohibició habitual durant aquest període, la sequera extrema i les altes
temperatures d'aquest any han agreujat el perill. La Generalitat va activar el nivell Alfa 2
durant la primera meitat del mes de març, i, segons dades del 18 de març, l'alerta es manté
en el nivell 1 a gairebé la meitat de Catalunya cosa que implica una vigilància prioritària
d’incendis a les zones afectades.
Prohibició de focs a les zones forestals
Pla Alfa de prevenció del risc d'incendis
Campanya foc zero

Notícies
La sequera genera conflictes entre els territoris
La situació de sequera que viu Catalunya està provocant les primeres tensions territorials al
voltant de la gestió de l'aigua. La priorització del consum de boca per a Barcelona en
detriment del reg agrari per a les comarques rurals està generant protestes i queixes dels
pagesos de Terres de l'Ebre, de les comarques de Lleida o dels regants del Ter. En aquest
context, la sequera segueix extremant-se i no aconsegueix veure's compensada per les
darreres nevades del mes de març. Gestió de la sequera. Les nevades no pal·lien la sequera.

Les sol·licituds per al PUOSC creixen un 43% per al període 20082012 respecte al 2004-2007
El Govern de Catalunya ha apostat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) com
una eina per garantir l'equilibri territorial. El pla, impulsat pel Departament de Governació i
Administracions Públiques, ha rebut 6770 sol·licituds per al 2008-2012, un 43% més que
l'anterior període. En aquest sentit, les quatre diputacions catalanes també han presentat els
seus plans d'inversió local per als propers anys. PUOSC. Inversions locals: Diputació de

Barcelona. Diputació de Lleida. Diputació de Girona. Diputació de Tarragona.

El Baròmetre de la Comunicació de Catalunya ressalta el paper de la
premsa comarcal
El primer Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de 2007, presentat per la Fundació
d'Audiències de la Comunicació i la Culura (FUNDACC), ha remarcat l'important pes de la
premsa comarcal a Lleida, Tarragona i Girona on són líders, respectivament: el Segre -amb
96.000 lectors-, el Diari de Tarragona -amb 90.000- i El Punt- amb 105.000. Més info.

L'Ebre inicia un projecte de navegabilitat i de recuperació integral del
riu
L'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), vinculat al Govern, ha
engegat un projecte per fer navegable el riu Ebre. A finals del mes de març es preveu la
inauguració d'un tram de 17 km de Móra d'Ebre a Ascó. D'altra banda, el Ministeri de Medi
Ambient invertirà prop de 500 milions d'euros en descontaminar el pantà de Flix dins del pla
integral de recuperació de l'Ebre que forma part de l'Estratègia Nacional de Restauració de
Rius. Ebre Navegable. Estratègia Nacional de Restauració de Rius.

Iniciatives rurals
Cherries glamour, unes cireres lleidatanes de gran qualitat
La Societat Agrària de Transformació Edoa és la pionera d'un projecte de revalorització de la
producció agrària a partir de la qualitat: les cherries glamour, que han començat a collir-se
aquesta setmana i que són de les cireres més cares del món. Aquesta varietat es conrea a
Espanya i Califòrnia i estarà al mercat en poc més de mes i mig. Més info.

Cervesa artesana de Calaf
La Cooperativa de Calaf, ubicada a la comarca de l'Anoia, ha iniciat un projecte per elaborar
cervesa artesana amb ordi de la Segarra, l'Urgell i el Solsonès. La iniciativa, que rep el nom
de Calamanda, ja ha superat en recaptació els 700.000 euros de capital inicial que
necessitava per poder posar en marxa la fabricació d'aquest nou producte. Més info.

Agenda
Transferència de biotecnologia als parcs científics tecnològics dins del sector
agroalimentari: La jornada tècnica sobre transferència de biotecnologia als parcs científics
tecnològics dins del sector agroalimentari tindrà lloc a Saragossa el proper 26 de març i vol
promoure i difondre tot el coneixement tècnic sobre la matèria com a eina per millorar la
rendibilitat i diversificar el negoci agroalimentari.
Jornades tècniques sobre la cooperació per al desenvolupament rural: El Ministeri
d'Agricultura organitza a Madrid, els propers 2 i 3 d'abril, unes jornades sobre cooperació per
al desenvolupament rural.

Bibliorrural
Pla Anual de Transferència Tecnològica 2008: El Pla Anual de Transferència Tecnològica
de 2008 de la Generalitat inclou prop de 800 actuacions de recerca i transferència tecnològica
per al sector agrari i agroindustrial de Catalunya.
La importància de la ramaderia de muntanya en la conservació de la biodiversitat:
Aquest estudi, elaborat des de la Facultat de Veterinària de la UAB, analitza el paper de la
ramaderia de muntanya en la conservació de la biodiversitat al Parc Nacional de l'Alt Pirineu.
En vermelló i llarguerut: Un conte destinat a la població infantil a qui pretén introduir en el
concepte de lluita biològica contra les plagues que es fa servir tant a la producció agrària
integrada com a l'ecològica.
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