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La sequera empitjora
15.000 hectàrees de bosc

a Masses forestals de la Noguera, el Pallars Jussà, l’Empordà, el Berguedà i Osona han estat les més
afectades el 2021 a Més d’un any extremadament sec atura la recuperació iniciada el plujós 2020
Xavier Miró
BARCELONA

La forta sequera del 2021
ha aturat el procés de recuperació que havien iniciat l’any anterior moltes
superfícies boscoses del
país i ha empitjorat la situació sobretot a les regions del nord i nord-est,
tenint en compte que,
l’any passat, les poques
pluges es van concentrar a
l’estiu al sud del país, en alguns casos de forma torrencial. Ho constata l’informe anual DeBosCat, la
xarxa de monitoratge del
Decaïment dels Boscos de
Catalunya del Departament d’Acció Climàtica
que coordinen el Cos
d’Agents Rurals i el Centre
de Recerca Ecològica i
Aplicacions
Forestals

Episodi a la Noguera, on els arbres van perdre verdor i fulles per estrès hídric ■ DEBOSCAT

(Creaf). En l’informe –publicat al març, abans de les
pluges
moderades
d’aquestes darreres setmanes– es constata que
l’any excepcionalment sec
del 2021 arreu de Catalunya ha aturat el procés de

recuperació que havien
iniciat els boscos l’any
2020 gràcies a unes pluges
extraordinàries. De fet, la
darrera gran sequera amb
efectes a les masses forestals per causa de l’estrès
hídric es va produir el

2016, amb unes 17.000
hectàrees afectades en
uns 170 episodis localitzats. Des de llavors els boscos van anar cicatritzant
lentament per un règim
hídric suficient fins a arribar a un 2020 en què

La manifestació d’ahir de la comunitat ucraïnesa de Barcelona pel centre de la ciutat ■ ACN

a La comunitat

ucraïnesa reclama
l’embargament del
gas i el petroli russos

Redacció
BARCELONA

Al voltant d’unes 200 persones, la majoria pertanyents a la comunitat
ucraïnesa que viu a Barcelona, es van manifestar
ahir al migdia pel centre
de la capital catalana per

reivindicar la fi de la guerra a Ucraïna. Els manifestants van sortir des de la
plaça de Catalunya i van
recórrer la Rambla avall
enmig de la sorpresa dels
turistes. Ho van fer amb
banderes blaves i grogues i
sota les mateixes consignes repetides: Slava Ukraini, que vol dir Glòria
Ucraïna. Els concentrats,
que també van lluir llaços i
flors, van arribar fins a la
parròquia de Santa Mònica, on van acabar aplau-

dint i cantant. Diversos
manifestants van destacar que calen més armes
per a Ucraïna i un embargament del gas i el petroli
russos.
“Sisplau, no oblideu que
necessitem la vostra ajuda”, va demanar un dels
concentrats, tot remarcant que cada dia que passa es perden centenars de
vides. “Europa pot triar esperar més o fer-ho ara i salvar centenars de vides”, hi
va afegir. ■
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Manifestació contra la
guerra a Barcelona

l’abundància pluviomètrica va fer que no es produís
cap episodi nou de decaïment forestal. Aquell any
van cicatritzar al voltant
de 10.300 hectàrees de les
afectades el 2016.
Però l’any “excepcionalment sec” del 2021 ha
aturat la recuperació. Si
bé el monitoratge apunta
a la recuperació d’unes
1.440 hectàrees de diverses espècies arbòries, la
forta sequera n’ha tornat a
malmetre 15.000 hectàrees, sobretot a la Noguera, el Pallars Jussà –les comarques que tenen més
superfície afectada–, Osona, el Berguedà i l’Alt Empordà. Però també s’han
registrat centenars de noves hectàrees afectades al
Vallès Oriental, la Selva i el
Baix Empordà. ■

La llum marca
aquest dilluns
el preu més
baix de l’any
Redacció
BARCELONA

La llum es pagarà avui a
103,24 el megawatt/hora
en el mercat majorista espanyol, el preu més baix des
del 27 de desembre passat i
encadenarà el sisè dia seguit de baixada. En concret,
representa una rebaixa
d’un 7,28% comparat amb
aquest diumenge, segons
informa l’Operador del
Mercat Ibèric de l’Energia,
OMIE, que també el vincula
a una menor activitat industrial per les festes de
Setmana Santa. Malgrat
aquest descens, però, el
preu de l’electricitat continua sent el doble de cara
que l’any passat. Dins de la
jornada, el pic màxim serà
entre les 21.00 i les 22.00
hores, i el mínim, entre les
14.00 i les 15.00 hores.
Aquests preus afecten directament la tarifa regulada, la PVPC, que tenen prop
d’onze milions d’abonats a
l’Estat espanyol. ■
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neus probablement no hi
serà”, en plenes vacances
d’estiu. “Nosaltres no ens
podem fer nostre un projecte que considerem que
no suma per a la gent dels
Pirineus. És condemnarla a un model productiu, el
turisme, que no donarà
respostes a les seves demandes”, va raonar.
Albiach també va defensar l’acord quadripartit a què van arribar amb
ERC, JxCat i el PSC per introduir el castellà per llei
com a llengua d’ús a l’ensenyament per donar resposta a la sentència del
25% en aquesta llengua a
l’escola (la iniciativa arribarà al ple l’última setmana d’abril). Albiach critica
Jéssica Albiach és la cap de files dels comuns al Parlament ■ ACN

Els comuns no salvarien
Aragonès si se sotmetés
a la qüestió de confiança
a En Comú Podem carrega contra els Jocs però no ha decidit si farà campanya pel no
a Albiach confia que JxCat es mantindrà en l’acord per canviar la política lingüística
Redacció
BARCELONA

Els comuns van salvar el
pressupost de Jaume Giró, però no salvarien la
presidència de Pere Aragonès si es convoqués la
qüestió de confiança que
van pactar ERC i la CUP
per a mig mandat. La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, va
advertir ahir que no donarien suport al republicà,
tot i que li allarguen la mà
per tirar endavant políti-

ques “progressistes i valentes”. “El rumb que està
tenint el govern, amb la
gestió de macroprojectes,
no respon a les necessitats
del país”, va argumentar
Albiach en una entrevista
a l’ACN. “Jo crec que s’equivoca. Nosaltres no donaríem confiança al president”, va assegurar.
Albiach deixa en mans
de la CUP dir si Aragonès
s’ha de sotmetre o no a la
confiança del Parlament
el 2023, però va instar el
president a demanar-la “si

Artadi s’ofereix com a
alternativa a una ERC
“crossa” de Colau
Redacció
BARCELONA

La vicepresidenta de
JxCat i alcaldable per Barcelona, Elsa Artadi, assegura que en les eleccions
municipals de l’any vinent
serà l’única candidata capaç de garantir un “canvi”
a l’Ajuntament de Barcelo-

na davant d’un Ernest Maragall (ERC) que actualment exerceix de “crossa”
d’Ada Colau. En una entrevista a Efe, Artadi va avançar ahir que el seu objectiu
és “doblar” els cinc regidors que va obtenir el 2019
i convertir-se així en la primera força al consistori:
“Nosaltres governarem si

La frase
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“Jo crec que
[Aragonès] s’equivoca.
Nosaltres no
donaríem confiança
al president”
Jéssica Albiach

LÍDER DELS COMUNS AL PARLAMENT

que a JxCat “li han tremolat les cames i no va aguantar dues hores de Twitter”
abans de deixar congelada
la seva participació en l’acord. La dirigent dels comuns va reivindicar el
“gest de generositat” de la
resta de grups concurrents, que ara treballen
discretament amb JxCat
per redreçar l’entesa. “El
dia 28 sortirem amb un català més blindat a les nostres escoles”, va opinar. Albiach considera que s’està
creant “una falsa polèmica” amb la inclusió del castellà en l’ordenament jurídic: “Ja és una llengua
d’aprenentatge i ja està recollida a la llei d’educació.” ■

és de paraula i compleix
els acords als quals arriba”. Republicans i cupaires van pactar aquest extrem per a la investidura,
però l’assumpte va quedar
més que aparcat quan la
CUP va votar en contra del
pressupost. De fet, la consellera de la Presidència,
Laura Vilagrà, va afirmar
que “no hi haurà qüestió
de confiança” perquè “no
té sentit”.
D’altra banda, la dirigent dels comuns va carregar contra el projecte de

Jocs Olímpics d’hivern als
Pirineus i no se’l faran seu
encara que la ciutadania
els avali en la consulta popular prevista per al 24 de
juliol. Tanmateix, de moment el partit encara no
ha decidit si farà campanya pel no. Algunes de les
proves olímpiques es farien a Barcelona, feu de la
líder dels comuns, Ada Colau. Sigui com sigui, denuncien que la data escollida pel govern per fer la
consulta és “infame” perquè “molta gent dels Piri-

guanyem les eleccions.”
“Pot sonar estrany, però
les fluctuacions que hi ha
en l’àmbit municipal a Barcelona donen perquè això
pugui passar. Ha passat altres vegades i, per tant,
aquest és el nostre objectiu”, va afirmar. Maragall,
que el 2019 va ser el candidat més votat, va tenir
“molt vot prestat, perquè
era l’opció que semblava
que podia fer fora Colau”,
però després d’avalar els
pressupostos i altres iniciatives del govern municipal, segons Artadi, el 2023
aquesta percepció ciutadana canviarà. ■

L’exconsellera Elsa Artadi és vicepresidenta de JxCat i
alcaldable per Barcelona ■ ANDREU DALMAU / EFE
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El català. Sant
tornem-hi!

T

ot i que innecessari
per als lectors, cal
puntualitzar un parell
de coses. A Catalunya, el
català és l’única llengua
pròpia i, a casa seva, que
cadascú faci servir la que
vulgui de les moltes que es
parlen al país. Diuen que hi
ha molts habitants que tenen el castellà com a llengua pròpia; tants com parlants del turc en moltes ciutats i barris d’Alemanya, o
d’àrab en moltes banlieues
franceses o belgues, i ningú
no demana percentatges
d’aquestes llengües en l’ensenyament dels socis europeus. Per contra, els fang i
els bubí, entre d’altres, de
Guinea Equatorial o els
àrabs i amazics del Sàhara
Occidental no parlen espanyol perquè els vingui d’herència, sinó perquè l’estat
del qual eren colònia, a més
d’espoliar-los durant anys,
va “convertir” les seves llengües en secundàries davant
la llengua de la metròpoli.
Les lleis espanyoles –o autonòmiques– poden dir el
que vulguin, i els jutges
–per sobre de tot, espanyols– les interpretaran
sempre des de la perspectiva colonial. Mentrestant, els
polítics nostrats, al llarg de
totes les legislatures, han
fet lleis per protegir la llengua davant dues invasions,
l’oficial i la del carrer; però
els nostres governs han fet
ben poca cosa per fer-les
complir, no fos cas que
s’enfadés l’amo... A les institucions públiques –i en la
majoria de les privades– ja
els ha anat bé per reduir
costos... sempre a costa del
català. Això és pur colonialisme.
Però, ves per on, ara els
polítics d’aquí legislen com
ho farien a la metròpoli i els
fan la feina bruta! Com en
el tema de l’espoli fiscal i
tants d’altres, només un
estat propi, com ho són
Alemanya, França o Bèlgica, podrà mantenir la llengua pròpia en el lloc que li
pertoca sense haver de discutir cada dos per tres. A
veure què dirien alguns si
Vladímir Putin envaís Espanya i exigís un 25% de rus
a les escoles!

