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FOTO:Tony Alcantara f Els participants van poder gaudir del motor i la cultura i la gastronomia de Lleida 

Més de 120 cotxes modificats omplen 
l'esplanada de La Llotja de Lleida 
Lleida 
REDACCIÓ 
Més de 120 cotxes modificats van 
participar ahir a I'Stance Caragol 
Ed1tion 7, que es va tornar a cele-

brar a l'esplanada de La Llotja de 
Lleida després de dos anys d'atu
rada obligada per la pandèmia. 
Els organitzadors de l'esdeveni
ment, l'Associació Stance Caragol, 

van destacar que va ser l'edició 
més multitudinària de la història, 
tant de públic com de vehicles, 
que van venir de Catalunya, Ara
gó, País Basc, i València i Conca. 

Un conductor begut topa 
contra tres cotxes .aparcats 
a la plaça Europa de Lleida 
El conductor d'un turisme Opel 
Astra es va estavellar ahir a les 
6.20 hores a la plaça Europa con
tra tres vehicles i divers mobiliari 
urbà. L'home va abandonar l'au
tomòbil i va fugir corrent, però 
va ser interceptat per una pa
trulla de la Guàrdia Urbana. Els 
agents van procedir a realitzar 
les proves de detecció alcohòli-

Cremen uns 
2.500 metres 
quadrats de 
matolls a Isona 
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi ' 
que va cremar 2.500 metres 
quadrats de matolls i restes 
vegetals al marge de la ca
rretera C-1412b, al municipi 
d'Isona i Conca Dellà. L'avís es 
va donar a les 17.39 hores i al 
lloc dels fets hi van treballar 
dues dotacions dels Bombers 
de la Generalitat. 

ques amb el resultat positiu i el 
van denunciar penalment per al
coholèmia positiva. A més, ahir 
a les 19.07 hores es va produir 
una topada entre dos cotxes al 
punt quilomètric 482 de l'N-Il, a 
Fondarella, sense que hi hagués 
ferits. Dissabte a la nit, també hi 
va haver dues sortides de via a 
Lleida i a Peramola. 

Ferit en una cama 
un escalador a 
Vilanova de Meià 
Un escalador va haver de ser 
rescatat ahir després de fer-se 
mal en una cama, quan es troba
va a uns 150 m d'alçada, al sec
tor Pas Nou, de la Via de les Cinc 
Feixes, a Vilanova de Meià. Es 
va activar l'helicòpter amb l'uni
tat de rescat dels Bombers amb 
els GRAE i un metge. Els serveis 
d'emergència van fer la primera 
atenció i el van portat a la Font 
de la Figuera, on un company va 
recollri el ferit. 
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Noguera i Jussà, coniarques amb 
més boscos afectats per la· sequera 
El 2021 ha estat un any excepcio
nalment sec al país, exceptuant a 
la meitat sud. L'informe anual del 
DeBosCat, la xarxa de monitorat
ge del Decaïment dels Boscos de 
Catalunya, va registrar gairebé 
4.000 noves hectàrees afectades 
per sequera, trencant la lenta re
cuperació iniciada pels boscos ca
talans fa dos anys, després d'un 

2016 amb molta mcidència. 
Més de 15.000 hectàrees de 

bosc han patit decaïment fores
tal et 2021 i només 1.440 s'han 
recuperat d'afectacions anteriors. 
La Noguera, Pallars Jussà, Osona 
i Berguedà tenen el major nom
bre d'hectàrees de bosc afecta
des i l'Empordà agrupa més del 
40% de la nova superfície afecta-

da. En canvi, les Terres de l'Ebre 
i el Camp de Tarragona romanen 
pràcticament inalterades per les 
pluges estivals. 

La xarxa de monitoratge del 
Decaïment dels Boscos de Cata
lunya, impulsada pel Departa
ment d'Acció Climàtica, Alimen
tació i Agenda Rural i coordinada 
pels Agents Rurals i el CREAF, as-
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La manca de 
pluja trenca 
dos anys de 

recuperació de 
massa forestal 

Catalunya 
registra 4.000 
hectàrees de 

bosc afectades 
per la sequera 

senyala en l'informe del2021 que 
només 1.440 hectàrees forestals 
s'han recuperat, en comparació 
amb les 10.300 que havien cica
tritzat el 2020, en un any que va 
ser extraordinàriament plujós. Tot 
i això, destaca que més de 15.000 
hectàrees han empitjorat la seva 
situació el darrer any. 

En aquest sentit, l'informe del 
DeBosCat constata que al 2021 
s'ha duplicat la superfície de bosc 
afectada per sequera respecte la 
campanya de l'any anterior. Mi
reia Banqué, tècmca del CREAF i 
coordinadora del DeBosCat, afir
ma que "són resultats poc opti
mistes". "Per una banda, s'han 
registrat 68 nous episodis de se
quera que han afectat gairebé 
4.000 hectàrees i, per altra, hi ha 
11.900 que ja registraven decaï-

ment d'anys anteriors i han em
pitjorat la seva afectació", explica. 

"Quan un bosc queda debilitat 
per la sequera, la pluja dels anys 
següents determina si els arbres 
es recuperen o acaben morint", 
remarca Banqué. 

És per això que revisiten cada 
any les zones de bosc afectades 
prèviament i enguany han vist 
"un canvi de tendència", comen
ta la coordinadora del DeBosCat. 
"Veníem de dos o tres anys bons, 
on es veia una recuperació clara, 
però la sequera del 2021 ha tren
cat la dinàmica positiva", assen
yala. 

A nivell territorial, les comar
ques amb més superfície afec
tada són la Noguera i el Pallars 
Jussà amb més de 3.000 hec
tàrees afectades cada una, tot 
i que no s'hi han registrat noves 
afectacions durant el 2021. Les 
segueixen Osona, el Berguedà i 
l'Alt Empordà, que sí que tenen 
més superfície afectada que en 
anys anteriors. 

Algunes comarques que feia 
temps que no tenien episodis de 
decaïment forestal, com ara el Va
llès Oriental, o altres que ja havien 
aconseguit recuperar els boscos 
afectats anteriorment, com és el 
cas d~ la Selva o el Baix Empordà, 
han registrat centenars de noves 
hectàrees amb decaïment. 

Quant a la proporció de bosc 
afectat destaca el Montsià (9,3% 
de superfície forestal afectada), 
seguit del Pallars Jussà i el Gi
ronès. 

FOTO: CREAF f Un bosc de la Noguera afectat per la sequera 
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