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BAGESSOCIETAT

Un regidor i un membre del co-
mitè local de CDC a Navàs aten-
dran cada dijous al local del par-
tit els ciutadans que tinguin algu-
na consulta o proposta. Hi seran de
2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre. Fonts del comitè destaquen
que amb aquesta iniciativa prete-
nen que «tots els navassencs amb
inquietuds tant de país com, so-
bretot, de poble puguin trobar-se
amb els membres de CDC».
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Representants de CDC a
Navàs atendran al local

POLÍTICA

Les ADF del Bages han alertat
del perill que suposen les repo-
blacions forestals que s'han fet
als vorals de l'eix Diagonal -entre
Manresa i Igualada- per l'elevat risc
d'incendis de la zona. El seu pre-
sident, Josep Rius, ha explicat que
s'ha plantat arbrat altament infla-
mable -com és el cas del pi blanc-
i ha recordat que el 45% dels in-
cendis forestals s'inicien en zones
pròximes a les xarxes viàries. 

«El problema d'aquesta zona és
precisament l'excés d'arbres», ha
destacat Rius, que ha lamentat la
«gairebé nul·la» inversió que s'ha
fet en prevenció d'incendis durant
la construcció d'aquesta nova via
i ha posat d'exemple la manca
d'hidrants i franges de seguretat a
banda i banda de la carretera.

El traçat pel Bages afecta els
municipis de Castellfollit del Boix,
Sant Salvador i Manresa, tres po-
blacions catalogades com a mu-
nicipis d'alt risc d'incendi forestal.
El president de la Federació d'A-
grupacions de Defensa Forestal del
Bages, Josep Rius, ha explicat que
es tracta d'una zona amb elevada
massa arbrada i ha recordat que en
els últims dos anys s'hi han de-
clarat sis incendis. 

Rius ha explicat que al llarg
dels 35 quilòmetres que separen
Manresa d'Igualada per l'eix Dia-
gonal s'hi han plantat 21 espè-
cies d'arbrat diferents, entre les
quals n'hi ha que són altament in-
flamables, com és el cas del pi
blanc (Pinus halepensis). Segons

Rius, el problema d'aquesta zona
és, precisament, l'excés de massa
forestal. «Ens dediquem a fer
carreteres amb efecte aparador,
però no som capaços de mantenir
net el bosc que neix per si mateix
i, en canvi, ens gastem una milio-
nada a plantar-ne de nous», ha la-
mentat. 

El president de les ADF del Ba-
ges ha afegit que, només en el
tram de 10 quilòmetres que sepa-
ren Manresa de Sant Salvador de
Guardiola, s'hi han invertit 1,2 mi-
lions d’euros en replantació d'ar-
brat. Segons Rius, hauria estat un

encert destinar part d'aquests di-
ners a incorporar mesures de pro-
tecció, com és el cas d'una franja
de seguretat de 25 metres a banda
i banda de la via, neta de qualse-
vol vegetació. «La neteja de tot el
tram només hauria costat uns
200.000 euros», ha assegurat. 

D’altra banda, les ADF lamen-
ten que al llarg d’aquest eix Dia-
gonal, però també del Transversal
(C-25) –dues carreteres de cons-
trucció recent– no s'hagi invertit en
mesures de prevenció d'incendis
i han denunciat l'absència d'ac-
cessos per als bombers i ADF, i la

manca d'hidrants o basses d'aigua
a les vies. Rius ha denunciat que a
l'eix Transversal s'hagin fet tanques
cinegètiques –que eviten el pas d'a-
nimals per la via – que aïllen camps
de cultiu i fan impracticable la
seva explotació agrícola. La barrera
s'ha col·locat 20 metres endins
del límit de l'obra i això deixa ter-
renys cultivables sense cap accés.
Tot i que es tracta de parcel·les que
s'han expropiat, les ADF demanen
que els pagesos puguin continuar
gestionant aquests terrenys perquè
no es converteixin en un perill en
temps de foc. 
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Un vehicle al’eix Diagonal passa pel costat d’un dels arbres amb què s’ha repoblat l’entorn de la carretera

ARXIU/JOSEP ROJAS

ADF del Bages alerten que l’eix Diagonal
s’ha repoblat amb arbrat molt inflamable 

Representants de la federació critiquen que s’ha augmentat el risc d’incendi en lloc d’invertir a prevenir-lo

Súria va perdre ahir una de les
regidores en actiu amb més tra-
jectòria política. Montse Llop Oli-
ver va morir ahir a l’edat de 48 anys,
després d’una llarga malaltia. Llop
va entrar a l’Ajuntament el 2003
com a integrant de la llista del
Grup Independent de Súria, for-
mació que va encapçalar el 2007.
Al llarg d’aquesta dècada sempre
va estar a l’oposició, i ahir qui
n’havia estat el darrer candidat,
Santi Filló, en destacava la seva per-
sonalitat «combativa i treballado-
ra fins al darrer moment, i sempre
honesta i coherent». El funeral
tindrà lloc demà a les 12 a l’esglé-
sia de Sant Cristòfol de Súria. 
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Mor Montse
Llop, regidora 
de l’Ajuntament
de Súria des de
l’any 2003

Moià celebra avui i demà unes
jornades que tenen com a objec-
tiu fomentar les xarxes de consum
alternatiu, compartir coneixe-
ments i estratègies. 

Aquest vespre es projectarà a l’A-
teneu (a 2/4 de 10) un documen-
tal, que es complementarà amb
l’exposició de diferents experièn-

cies desenvolupades al Moianès.
Demà, a partir de 2/4 d’11 del
matí i fins a les 7 de la tarda es po-
drà passar pel Mercat de l’Estra-
perlo que tindrà lloc al pati de
Can Carner, a la plaça del Casal i
l’Ateneu. A les 12 del migdia se ce-
lebrarà una xerrada sobre horts co-
munitaris, amb la presentació
d’experiències com les de Cas-

tellterçol i Manresa. A les 5 de la
tarda es farà una altra xerrada-de-
bat, en aquesta ocasió sobre grups
i cooperatives de consum. A les 7
hi haurà una part festiva amb el
concert de Namina, i a les 8 es pre-
sentarà l’Ecoxarxa i el projecte A
bona hora, iniciat a l’Ateneu. Fi-
nalment es farà un sopar d’estra-
perlo (es cobrarà la voluntat).
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Moià acull una jornada d’alternatives
de consum amb els productes locals

Montse Llop, en una imatge d’arxiu

ARXIU FAMILIAR

MENÚS A PARTIR DE 20 €
Carrer Carrilet, 95  •  Tel. 93 839 65 35

BALSARENY

Amb música en directe

• Batejos •
• Comunions •

• Trobades familiars •
• Festes populars •

Celebracions
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