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Em complau especialment que aquest
primer número sigui dedicat gairebé
monograficament a la /luita contra els
incendis. En els darrers anys la Generalitat,
a traués delDepartament d'Agricultura, ha
fet un esfon; extraordinari perpreuenir i
combatre afons aquest f lage/l que
amenac;a els nostres boscos i ques'll a
concretat en el programa "Foc uerd".

Felicitoels qui han tingut la iniciatiua de
projectar la reuista "Fer ferm" i esnc segur
quefara un bon seruei a la sooerorde
Lleida i les seues comarques.

Jordi Pujol i Soley
Presiden! de ia Generaiital de Calalunya
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-comcada any, el roe ha tornat a ser,
malauradament, protagonista durant
resuu. A nlvell de Catalunya, lextensíó
dnectarees crernades supera o esta dins
de les prevtsíons realitzades a priori per ia
Generalitat7

- Aquest anyha estat un any duroAixó ja
era deduible a les preuisions
meteorológiques del mes de juny, ja que
anunciauen Ull mes dejUIlY i dejuliol molt
sees. Tenint en comple que I'hiuern ua ser
pluj6s, es donen rotes les condicions
perque el risc dejoc sigui moltalt.
Oissortadament, les preuisions s'han
complert, tant les de la sequera com les de
possibilitat dejoc al bose.

"Els bombers de
Catalunya són
l'enveja de
moltes regíons'
5egonsJosep Gomis, conseller de
Gouernaci6 de la Generalitat.

Quant al tema deis bombers s6c poc
objectiu, i sobretot ueient-Ios treballar les
darreres setmanes. Penso que tenim un
cos de bombersprojessionals i uoluntaris
queen aquests moments comenco aser
l'enueja d'altres regions. [ aixó és així.
Fixeu-uos en una cosa. Hi ha hagutmolts
incendis jorestals, peró cap de Ilarga
durada. Molts no han arribat a les tres
nores i cap no ha superat les uint-i-quatre
ll ores. Aixó uol dir que tantes recursos
humans com els recursos materials deque
disposen en aquests moments, no sois
han estat a un gran niueJl , sin6 quehan
donat una resposta óptima 015 joes que
snon produi't. Aquest jetés merit tant de la
Generalitat, que ua ampliant aquest cos,
com delmateixos bombers. [ quan parlo
de bombers, parlo tant deisprojessionals
com deIs uoluntaris, perquedijícilment es

I
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poden fer distincions quan aquestshomes
estan davant del ice. La capacitatde
reacci6 i de sacrifici, /'entrega i la
professionaJitat és molt alta. En definitiva,
si hagués de dir alguna cosa sobre la
tasca deis bombers de la Generalitatde
Catalunya, diria: chapeau!

- Hom considera, en princípi, que els
bombers proíesstonals tenen -valgui la
redundancia- un mejor grau de
professionalització. 'rarmateíx. I'objectiu
de la Generalitat és aconseguír que el
bomber a temps parcial assoleixi també
aquest elevar nivell de formació. Com
definiria el paper del bomber voluntari?

-El definiria com a molt important. El cos
deprofessiona/s esta integrat
majoritariament, en un percentatge que pot

oscil.larentre el vuitanta i el noranta per
cent, te: gent que s6n vocacionalment
bombers. Es evident que aquest
percentatgeés del cent percent en el cos
de vo/untaris.Es a dir, que darrera de la
feina del bomber no hi ha simplement
dedicarunes hores a unafeina
qualsevulla, sinó que hi ha una vocació de
seruei als altres. Les terres deL/eida han
estat pioneres en el funcionament del
voluntariat, la qual cosa no vol dir que, en
aquest aspecte, no hi haginfets
importants i remarcabies a la resta de
comarques de Catalunya. En el seu
conjunt, les comarques lleidatanes són en
aquest momentun exemplemolt
transparent Qel que són els voluntaris. Des
d'aquest puntdevista, és reconfortant
veure aquesta quantitat de gent que amb
tanta dedicació es lliura a la seva tasca.

- Passantde la vessant qualitativa a la
quantitativa, pensa que la Direcció Gene
ral de Prevenció i Extinció dtncendís i

Salvaments disposa actualment del perso
nal i del material suficients per a
desenvolupar la seva tasca?

- No. Penseu que els bombers de la
GeneraJitat comencen als anys vuitanta a
partir deunes-reaJitatsmolt minses. A
Catalunya hi havia anteriorment alguns
pares de bombers municipals a les ciutats
importants i algunes Diputacions, com la
deBarcelona, Girona i L/eida, encara que
molt redui't en aquesta última. Jo sempre
explico que quan vaig anara la
Presidencia de la Diputació de Tarragona,
/'any 80, el primer quevaigfer vaser
comprar un jeep de500 litres d' hidrant per
a cada comarca, ja que en aquella epoca
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no lenien ni un uehieled'exlinci6
d'incendis. Penseu queal meu poble, que
tenia cinc mil cinc-cems habitan/s, hi 11auia
una bomba de /'any J928.

Aixo erae/seruei d'incendis. Per tan/, crear
en deu anys un cos queen/re uoluntaris i
professionals s6n més de tres mil homes,
cen/ cinquan/a qua/repares, i /0/5 els
miljans que /enim ara, és una lasca
importan/oPero aquí no hem acabat. Cada
any sur/en conuoca/ories de
professionals. L'ideal és quecada comarca
de Catalunya tingui el seu parc de
bombers ben dotat. ambprofessionals i
uo/un/aris. Per tant seguim treballaJ1l en
aques/ sen/it. No sois les grans ciutats han
de tenir elseu parc de bombers, sin6 que
les comarques -especialmen/ les més
aiJIades deis gransnuclis urbans-hande
/enir aquestes do/acions. Estem dones en
aquest procés decreixemen/, de
professionali/zaci6, demilJorade/ material i6d'introducci6 denoues temologies, com

els l1elicopters bombarders, pioners a
"Estat i queja ens demanen allres
omunitat autonomiques.

- i lalt per ematge de bornbers voluntaris
demostra una sensibilització sobre el
lema del roe, es pot dir que aquesta
consclencíacíó va augmentant també
entre el cíutada del carrer? Han tíngut les
campanyes de sensibililzació de la
Generalilal de Catalunya el resso que
s'esperava?

- JOpensoque 1 campanyes s6n
necesscnes i efectiues, elquepassa és que
és difícil quan/ificar-Ies any rera any. La
sensibilitzad6 dela scoerorrespectea un

temano esfa en do/ze, cororze osetze
mesos. El quesi és cert és que en aques/s
rnomenrs es ueu, a traués deis miljans de
comunicaci6, de les manifes/acions de la
gen/ i d'aques/s exemples deuoluntaria/,
com lasocieta/ és cada uegada més
sensibleal tema deIs incendis i a la ruina
quesuposen peral país. Per tan/, jo penso
que la socie/at s'ha anat conscienciant i
sensibilitzan/ en aquests temes i d'aquí
/'incremen/ de la col.laboraci6. Ivra/grat
aixó, ha quedat demostra / queencara hi
ha gent queesta disposada amb les seues
negligencies, quan no amb les seues
actituds delictiues, a menysprear totalment
aquesta sensibilització.

- Actualment , la tasca del bomber va molt
més enllá de la seva comesa tradicional
dapagar toes i acrece tamb é la seva
actuacíó en missions de salvament,
serveis tecnícs, etcé tera. És positiva
aquesta diversificació?

-Les lasques d'apagartcc només repre
senten aproximadament unquaranta-set
per cent de l'aOiuitat deis bombers, I'altre
cinquan/a-/res per cent correspon a
assistencia tecnica i saluaments. Quan
alguna persona téalgunproblema greu, a
qui es crida és al bomber: quan hi ha
a/gun problema greu de tronsi/, qui ua alla
a més de la policias6n es bomoers. quan
s'inunden els baixos d'una casa, es recorre
als bombers; quan unapersona no pot
entrar a casa, es truca als bombers... Els
bombers s6n ara mateix la taula de
saluaci6 d'unaserie desituacions molt
diuerses, i aixó és bo quesigui així perque
d'alguna manera el Gouem l1a de donar
resposta a rores les necessitats que
puguin apareixer. El bomber, en definitiua,
és l'homededica/ a solucionar eis
prob/emes que, de uegades, nopor
resoldreningú més.
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Aquestprimer número indou ternes que tenen
com a punt de rejerenda comú llmpu/s dtln
deis tretsfonamentals que conttibueixen a
explicar elfetdiferendal catala i que esta
impregnat en el tarannó deis lleidalans, com
és el de l'estimadó profunda perla pr6pia terra,
per les pr6pies arrels. Ln prevendó i extindó

Rr ferm, eíx
informatiu
Ramon Companys i Sanfe/iu
Delegat del Gouem

r----~_~~__7

d1ncendis, la lluita contra l'acampada il.legal,
les Estades Esportiues i COrnps de Treba1l, la
Diada, la corl5tn.¡cdódel canal Algerti
Balaguer i /'inid d'un nouCUIS escolarsón
mostres euidents i representaliues de la
identitatnadonaJ catalana i de /'aCliujtat del
nostrepaís

Vull tambéfeJjdtara tots aquells quehan fet
possible la realització d'aquesta publicadó i
encoraljar~os a continuar treballant amb la
fermesa queens fa seguir endauant en elcamí
ernprés.
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Durant els mesas calorosos, especlalment
juliol i agost, elfoc es conuerteix en el
principal enemic de la natura i aleshores la
tasca deis pares de la Oirecció General de
Preuendó i Extinció d'lncendis i la deles
patru/les rurals deMedi Natural esdeué
fonamental dauant aquest element destruc
tor, sense oblidar la important tasca deis
uoluntaris i deis participants en la
campanya Foc verd ,

A lesTerres dePonent, un factorfor(:a
remarcableés I'a/t grau d'incorporadó de
personal uoluntari al cos de bombers, i en
aquest sentit hom constata quedeis 1,004
homes que compasen la Brigada de
Lleida, el 69 percent són bombers
uoluntaris, Aquest percentatge demostra

E, incendis,
una lluita de
tothom
La preuenció, la millar armapera
combotre elfoc.

/'olt grau desensibiJi tzoció de la pobloció
autóctona enuers el problema del foc,
ogreujot en el nostre ómbU geogrófic per
/'extensió considerablede la superfície de
boscotge-souint muntonyoso i, per tont,
dedifícil occés- existent a les comarques
/leidatanes,

Cal fer menció, tombé, de la incorporació
temporal depersonal durant /'estiu, quepel
quefa al cos de bombers suposo la
presencia de 111persones que
desenuolupen feines desupor/. El motiu
principal d'aquest increment és la
proliferació deis onomenots lOesde
uegetoció", quees desenuolupen tont en
zones forestols comen zones ogrícoles,
/'extinció deis quols requereJx la
portidpoció d'un nombreeleuot d'homes,
Aquestes dotocions derefor(: octuen com
ocas móbil i euiten que, en cas desinJstre,
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algun deispares de L/eida hagi d'utilitzar
tots els seus homes i resti desassistit
dauant unaallrapossible urgencia.

La disponibilitat de personal i material,
tanmateix, resullaria poc efica(: si no hi
hagués una óptima organitzaciÓ de la
resposta en cas d'incendi. En primer /loe,
cal remarcar /'existencia d'un telefon d'auís
senzill i gratuit, el 085, queposa el ciutadó
en contacte directe amb el Control Cenlral
de Bombers de la Brigada de L/eida. Un
cop rebut el missatge, la Brigada aetiuaels
pares situals en una posició geogrófica
més próxima, els quals procedeixen a
atacar el ioc. Tot plegat, unsistema rapid
destinat a impedir la propagació uelo(: de
/'incendi, habitual en els ices de uegetació.
LafiJosof ia del bomber, en aquest sentit,

és clara: ual més arribar massa rapid,
encara que es lraeti d'una falsa alarma,
que arribar massa tardo En aquest tipus éle
sinistres, el temps és for(:a ualuós i souint
un retard de milja horapot suposar la
necessitat de multiplicar percinc elnúmero
de uehicles i homes destinats a /'extinció.

No cal dir que 101 aquest desplegament
huma, material i organitzatiu, destinat a
optimitzar I'acluaeió en eas de srusne, es
duu olerme paral.lelament a una
campanya de preueneió desenuolupada,
essencialment, per la conse/leria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta
campanya recorda el perill de
desenuolupar una serie d'aetiuitats d'alt rise

9
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duronl e/s mesos esnuencs. com s6n la
crema de 1'0510115. pesrures i res/es
d'oprofitamen/s lIege/als i joreslals;
encene/re joes d·esborjo. "barbocoes" i joes
decamp; lIen{'or objectéS encesos.
inr/ose5 les eigarrete5; lIan(.or coers,
globus i altres arlejocles que c ntinguin
joe i o/Jacal' escomorenes i restes
ine/uslriols quepuguin iniciar un joc.
Acoons, 10le5 oques/es. quecorresponen
o /es principols causes d'incendi d'origen
Ilumó i queproLJoquen la deslrucci6 de
més de /0 meitatde la superfíciedel/errilori
que es rema coda any al nosnepaís.

A més de lo preuenció. Medi Nalural
inlerué elirec/oment en la protecció de la
naturaportonl o .erme les repoblacions i lo

uigilancio de/s boscoso Ourant /'es/iu. omb
/0 componya Foc verd, els diferents
oeroclubs deCa/olunya, protogonitzen
uno important /Osca de uigilancia aerio
pO/rullantperiadicomen/ els ces.

Per la seuo part , la jeino quedesenuolupen
els 4,058 nemes que treballen en
/'es/ruc/ura de lo Oirecció General de
Preuenci6 d'lncendis i deSaluaments de
Catolunyo és jonomentol per a euitor, estiu
rera estiu, queunobono pan del nostre
polrimoninatural quedi redui'r o ceneJra ,
Aixóno obstant, col recordar que la
comeso deis bombers ua més enll6 de la
lIuito conlra el joc. EIs nemes que trebollen ,
en els pares de Catalunyo porten o terme
durant els dotze mesos de /'any
operodons desaluomen/ i rescot en 101
lipus eJesituacions (inundacions.
e5jondramen/s deconsrruccionso

'~i
• •_. _0



accidents de muntanya, entre mo/ts a/tres
suposits). De la mateixa manera, J'aeruació
deis bombersno es limita a J'ambit terres
tre, ja que les accions aeries, les
aquatiques i subaquatiques formen part
també de /'aerivitat habitual de les
Brigades, que disposen elesubcossos
especialitzats en aquestes missions.

La eliversitat de la tasca que duu a terme el
cos queda palesa en el fetque, en el
decurs de ¡990, les accions deis parcs de
bombers motivades per incendis "només"
uaren representar el 47,5 per cent del
nombre total deis serueis desenuolupats a
Catalunya. Aquest apartat inclou elstoes
en edificis i els foesforestals, pero lambé
casos especials com la crema d'abocadors
o de vehicJes de transport general o amb
materies perilloses.

El tercer gran apartat de la tascadeis
efeerius de la Direcció General de
Prevenció i Extinció eI'Jncenelis i de
5alvaments és. precisament, el de
saluaments i rescors, entes en un senlit
ampli que abasta, per exemple, els
accidents de transit amopersones
atrapades, J'ooertura d'ascensOfs o els
salvaments de muntanya. Un J4,9 percent
de les operacions deis bombers
s'encaminaren J'any passat a aquest tipus
d'accions.

La GeneralilO! ele Catalunya, en definitiva,
té com a objectiu assolir una alta
professionalització del bomber -superant la
que en podríem dir -cultura elel foc", amb el
sinonim "bomber-extinció"- i convertir-lo en
un expert en 101 lipus de temes de
seguretat, donant resposta d'aquesta
manera a /'ampli uentall desituacions
problematiques que afronta la societat.~

11
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Encaraque aquestes acriruds s6n
sonosomem minoritaries, es pirómans
quees dediCJuen a destruir la natura
miUon~ant elfoc esdeuenen souint notícia
en els miUans ele comunicaci6 del nostre
país. En canui, les persones que
desinteressadament 'reballen. dia rera dia,
perapagar els incendisfortui'ts o
in/encionOls que es produeixen a les
nosues comarques passen souint
clesapercebudes ctauant e/ ciutada. 56n els
bombers uo/unrarisque, juntament amb
els professionalsfan possiblequeels
nostres camps i mun/anyes no acabin
conuertits en undesen erm i cremat.

Josep Ca/ue, i Antoni és na' a 01'1-encara
que ha uisCUl sempre a la Pobla de segur-,

Josep Calvet,
divuit anys
lluitant contra el
toc
es coser i treballa com a torner mecanic.
Josep té 60 anys. i des deis 44 ha
desenuo/upat lasques de bomber
uo/un/ar/. J\ ¡embredes de la seua fundaci6
del Parede la Pobla, ac/ualment comanda
els35 boml)ersuo/untaris que en formen
pOr/ i enrre els quals -en Josep n'esta molt
orgull6s-es compten e/s seus dos f ills,
Anroni i Josep.

"Actua/ment -afirmaen Josep-esrern
immersos en una sooeermolt materialis
ta, peró penso que hi ha homes als quals
els agrado reaJitzar aquestafeina, queno
téoltreobjeetiu queajudar 015 altres".
Altruisme, amor a la nO/ura i entrega s6n,
en efecte, els concepres comuns que
defineixen J'aCluaci6 d'aquests homes que
uaren posor en marxa els primerspares
uo/un/oris obligO/s taml)(~ ter lomancan~a
d'una xorxa de bombers institucional. "La

'o;, .
" ."
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En Caluet té graum a la memoria el
comentari que ua fer un enginyer d'tCONA
a I'aleshores president de la Diputació,
Jaume Culleré, durant les tasques
d'extinció del famós incendi de Gerri de la
Sal de I'any 1976. El tccnic estatal, en
comprouar la gran tascadura a termepels
bombers uoluntaris només amb branques
i altres miljans rudimentaris, ua exclamar
amb admiració: "apagan el fuego a la
antigua usanza, pero han actuado como

uerdaderos monstruos de la extinción
forestal".

Més enlló de les on écdores puntuals, hi ha
fets que tal uegada algú pot qualificar
també com a anecdótics, pero que palesen
la talla humana d'aquest home i la deIs
seus companys uocacionals. La simbólica
retribució económica de500 pessetes
l'hora que repel bomberuoluntari com a
contraprestació per la pcrdua d'hores
laborals és destinada gairebé íntegrament,
per exemple, a I'adquisició de nous
equipaments. Aixo ha perrn és al Parc de la
Pobla comprar un camió per ampliar la
flota mobil. Aquesta prÓctica és habitual a
tots els parC5:

Al pare, la bona relació entre bombers,
uoluntaris i professionals, fa encara més
agradableel sacrif icio "A I'hora de lluitar
contra el ice, tots hofem amb la mateixa
entrega, i un cop apagat, souint sopem
tors plegats i fem broma". I és que els

bombers, uoluntaris i professionals, poden
ser uns herois quan lafejna ho requereix,
pero en elfons són tan humans com
qualseuol persona. O porserencara més,
perquc amb la seua tasca,
indubtablement,fan més humana
I'existcncia oeia resta de la gent....

13
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Acampada
íl.íega!
Una qLiestió (leconsciencia col.lectiua

L'acampada és una de les manifestacions
excursionistes amb més tradició a
Catalunya i els practicants d'aquesta
modalitat esportiua s'han distingit sempre
pel seu ciuisme i respectea la natura.

Fins a l'eclosió del turisme massiu, l'única
forma d'acampada era l'acampada /liure
que, Ileuarde la necessaria autorització del
propietari del terreny o de /'autoritat admi-

nistratiua local, no coneixia altres requisits
que la cíuica autoregulació deis
practicants, tradicionalment sensibles als
aspectes que ara denominem ecolagies. A
hores d'ara, pera, les gransfacilitats de
comunicació i l'extensió social de les
practiques de Ileurea l'aire /liure han exigit
de la Generalitat deCatalunya la
promulgació d'un decret (55/82) que regula
diuersos aspectes de l'acampada /liure,
sobretol aqueJls quees refereixen a les
condicions de l'emplar;;ament i al respecte
al medi natural.

Enguany, les conseJleries de comerc,
Consum i Turisme, Agricultura, Ramaderia
i Pesca i la dePolíticaTerritorial i Obres
Públiques, Jlanportal a termeuna
campanya, sota la coordinació del
departament de Gouemació, contra
I'acampada i/.legal. El pla d'actuació sno

t
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Els resultatshan estat ualorats
positiuament per insfitucions i
organitzacions cíuiques, entre elles, les
d'Hostaleria i de Campings.

Lafilosofia del pla de lluita contra
f'acampada il.legal ha tingut i té com a
especial objectiu el no permetre f'expansió
de campings de "0» estrelles arreu del
territori, campings que no disposen de cap
mena de serueis i que, a més de malmetre

de manera considerable f'entom natural.
fan que els campistes estiguin exposats a
malalties infeccioses a causa de la
inexistencia de les condicions sanitaries
mínimes. ÉS obui que la GeneraJitat és
partidaria de f'acampada JJiure, i així es
recuJl en el décret, arabé, no es pot
confondre f'acampada JJiureni els seus
entusiastes practicants, coneixedors de les
seues obJigacions amb la natura, amb les
aglomeracions massiues de campistes
il.legals, manifestacions que mostren, pels
seus resultats, una mancan¡;:a de la
consciencia col.lectiua necessariaA

15
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Nens ijoves
esríuegen amb
la Generalitat

2,600 ,,,.'d,,,,,,, '"" 1,'< '"""'
<'SPOrlil'<'<; i ds CWllpS c/c 1/'('/)(//1

Dauant /'altematiua de passar un estiu
"auorrit", 'sense moure's de casa" o al l/oc
de uacances "de sempte; la GeneralUat de
Calalunya ofereix cada any als joues la
possibjJjtat de gaudir de diuerses tasques i
actiuitats col.lectiues -ce tipus esportiu,
lúdic i cultural- en suggerents paratges de
la geografia /leidatona i en companyia de
joues de la matejxa edat. Es tracto deis
Camps de Trebal/ i de les anomenades
Estades Esportiues, actiuitats que aquest
estiu, pel que fa a les comarques
l/eidatanes, han aplegat un tolal de 2.640
nois i noies catalans, de la resta de /'Estat
Espanyol i, fins i tot, de l'estranger.

Per a un joue amb inquietuds, els atractius
queproporciona un Camp de Trebal/ són
moírs i uariats, i pot suposarfins i tot el
descobriment de tot un món nou
d'experiendes i emodons: la trobada
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L'interes rau, en primer lloc, en la propia
tasca reaJitzada, relacionada amb un
element característic de la zona (una
construcció d'interés historie, artístic o
comunitari , un pare natural, etcetera) i
generalment duta a terme en contacte
directe amb la natura, la qual cosa
suposa un al.Jicient addicional. A més a
més, i al marge d'aquest treball principal,
els nois gaudeixen, sempre sota la
direcció d'un equip de monitors
professionals, d'un programa d'actiuitats

lúdiques paral.leles, com arajocs de
grup, esports o excursions.

ÉS euident, d'altra banda, que un Caf!lp
de Treball comporta un alt component del
que en podríem dir "uida social", aixo és,
d'intercanui d'éxperiencies amb altres nois.
Aquest intercanui té f ins i tot un interes
més gran quan es tracta de la coneixenr;:a
de joues que procedeixen d'altres poísos,
en el cas deIs Camps internacionals, i
constitueix unfactor culturalment
enriquidor per al participant.

Finalment, la familiarització amb la comar
ca i amb els seus habitants, miljanr;:ant
sortides i uisites culturals, esdeué un
element idoni per complementar la tasca
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pUlltuol i Ix 'r incre/llentar el coneixe/llell /
olobal sol )I'e el propi país. EIl aques/
semil. /'experirllcia 110 eleixa ele ser ll/lCl

/ll('ll(/ (/e "/uris/lle prdelic··. lenim en
colllple que Ull noi o LIIla noia tenen
/'0poflunitot (le eoneixer diferents clrees
r-wowc){iques elel seu país o eI'allres paisos
a tmués (le lo inscripci6, el mateix estiu o
(Iuronl (loS (J Illés anys, en (/illersos
Cwnps (le Treboll.

Il ixí (Iones, lo ulilitUl "i lo sellsibililzaei6-, /0
(/illersi6. lofOrlnoeiá personol i lo
eonllill()neia son els concepres que
(/(jineixm e/ funeiono/llenl eI'un Ca/llp ele
TreiJolI. Per 01jOl/e portieipanl. oqueslo
ouell /um cons/i/ueix simple/llem 1II1O

uiuéllcio inoiJ/icloble. sono i farci(lo

eI'aneeelo/es. la qual -les es/adístiques oix;
no ineliquen- /'impulsara seguramel1l a
repelir /'experiéneio en una ocasiá futura.

en/ram"nos ora en les Terres ele Ponenr,
co/ (tir que I'tnstillll COIala eleSerueis a la
Jou('ntlll elisposa en aquesta oreo de sis
Camps de Treball que, a més a mes,
cobreixen lO/es /es possibles aclillitOls.
eles ele la recuperaci6 del palrimoni
arquileClonic i arqueologic a les tasques
ele prDlecció ele la nOlura, passanl pels
anomenOls centres d'acció comunitaria.
La caracleríslica comuna d'aquesls ceno
tres es. sens eluble, conjugar /0 formació
personal i la sensibili/zació elel
participan/s enuers el pOlrimoni (oalura/ o
ortí ric) amiJ la participació en acliuita/s
/lícliques i esponilJt's. potencianr o més la
re/oció sociol ele/ noi amb e/s seus
Cülllponys.
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Els joues amb consciencia més
"ecológica" tenen /'oportunitat de
protagonitzar feines de prorecció de la
natura en els Camps de Trebal/ de Prats
de Moixeró (a la comarca de la Cerdanya),
de la Val/ de Boí (a /'Alra Ribagon;;a) i del

Parc Nacional d'Aigliestortes i Sant Maurici
(a caual/ entre /'Alla Ribagon;;a i el Pal/ars
Sobira). Es tracto de tasques com el
manreniment i neteja de refugis i espais
narurals o el desbrossament i
senyalització de camins, complementars
en alguns casós amb esrudis sobre la
fauna i f lora locals.

En /'apartat d'Acció comunitaria cal desta
car el nou camp internacional d'Aramunt
Vel/, en el municipi de Pal/ars JUSSa, situat
en la comarca homónima. Es traeta d'un
camp obert aquest mateix estiu. la f inalitat
del qual és la recuperació de /'antic poble,
abandonar des de /'any 1975 i en el qual
la Generalitat projeeta ubicar una Escola
de Tecniques i Oficis Tradicionals. Els
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jOlles participan/s s'encorreguen de netejar
els camins d'accés i els de /'interior del
nucli, de les tasques de desenrunament
(/'algunes zones i en la recons/l'Llcció
d'elements arquitectónics senzss. També
en aquest mateix grup de camps de treball
trobem el de la ciwQ/ de L/eida, destina/ a
la recuperació de dijerents espais públics
urbans, rom el castell de Gardeny, el pare
f1ullial de la ¡\liijona i el turó de la Seu
Vello,

o 'aUra banda, per aque/ls que (/esitgen
donar les primeres passes en disciplines i
/c'miques concretes, I'Ins/itlll Catakl de
SeruC'Ís a la .I01lentlll ha endegar 1II1a sclrie
(/e curselS eSliu('ncs dedicars preciswl1elll
al coneixelllenl de "Temiques

espec(fiques", Les comarques /leidatones
jUQuen Wl papel' importanl en aquest
aparta t, donar que acullen cinc deIs nou
cursets d'aquest tipus organitzats a
Catalunya, cursets projectats per a tata
mena d'inquietuds personals, Els joues
més agosarats, per exemple, poden optar
per la Trauessa d'auen/ura, un itinerari
pels dos Pallars i per la Noguera que
permet la practica d'una gran uarietat
d'esports d'auentura com el descens en
bar ("raf ting") , la biciclera de muntanya, les
rutes a caua/l , /'espeleologia o /'escalada.
Un aUre esoon emocionant, el piragOisme,
esdeué protagonista principal del segon
d'aquests cursets, batejar com AigOes
bralles, Els partieipollls coneixen i
aprenen en ('/ more o/ílllpie (/e la Seu
(/ 'l 'rge/l les t('CIliques (/('/ piroqt'iisllle en
aioiies ¡¡/lit /es ,

:. :
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Finalment, els joues de procedencia

urbana desiljosos de coneixer la uida de
pages poden participar en l'estada en la
Granja Escola Can Bajona, al soísonés,
on es familiaritzen amb el funcionament
d'una granja i el modus uiuendi del
camperol a traués d'una serie de tasques
diaries de manteniment i de diuerses
actiuitats tradicionals de la pagesia.

Les Terres de Ponent, pero, no limiten la
seua oferta estiuenca per als joues als
Camps de Treball, als itineraris culturals i
als cursets teenies fins ara esmentats. La
O/recció General de l'Esport de la
Generalitat organitza, cada juliol, Estades
Esportiues oaiecaoes a la inic/ació i
mil/ora d'una gran uarietat de disciplines
esportiues, des de l'atletisme al



lllinelslIIfín[), p a SSW11 1)('1 lennis e/e /(/ulu i
('I /¡ele llll inlon. Enuuony. les comurques
l/!'ie/(lIW1eS 110n (/col/iI lIn rOlUl ne l/uil
esro(/es. el (j[/(' SllpOSO la portir ipoció (/e
1.91 0 "1¡rOme$('5" (/e /'esporr.

I\ I /m/nicipi e[e L/eie/o 1)(//1 ringll1 l/oc ires
clIrser . esportius. ul Hocó (/ '('/1 Pepo o /es
inslul.locions ([d Sícoris IlIOi al cenlre
(jlle I'INEF rr! o lu CU¡Jurwl/o. L'c1l /er isllle. el
[¡e/e1minlon. el1Je/sqllel. elflll /Jo/ sulu. lo
uimnclsrico esportiuo i /0 ríll llico. la
narociÓ. e/ pirogliisllle i el lennis són les
(/isciplines que e/s inscrils po(/en pracricar
en oC/uesls tres ren/res esoornus
I/eie[olan .

En ol/r<:'s eslacies. en CClnui. eís
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participan/s poden espeeialilzar-se en
esports conerets. eom el basquet
(Mol/erussa). /'l1andbol (a Senet. comarca
de /'Alla Rioagor(:a). el /ennis de laula (a la
Sell ci'Urgel/) i el piragLiisme en aigLies
oral/es (O Sor/oal Pal/ars Sobira).
Finalmen1. la uila de Tremp (Pal/ars
Jussa). aprofi ra cie forma óptima la
proximilCll (/e /'embassament ae San/
Anloni per a albergar una a/raerim Es/oda
Esport iuu on /'esquí nautie, el windswfíng
i el ¡Jirogiiisllle escieuenen prineipals
proIO(]Ollisles.....



Un canal que
porta 8.000
hcctancs
d'csperanca
Jordi PLljol posa la primera pedra de
l'Algerri-Balaguer

A /'acte de col.locació de la primera pedra
hi uan assistir milers de persones que lIan

"

celebrar /'esdeueniment. El president de /a
GeneraJitat, en el seu discurs, es lIa mos
trar satisfetque el Gouem de Cata/unya
pogués ajudar a crear riquesa en
comarques i zones deprimides i lIa fer una
crida a/s CGta/ans perque mantinguessin
els ualors delpatriotisme i del trebal/en
beneflci de la mil/oradelpaís.

El canal Algerri-Ba/aguer, del qua! ja es
tenen referencies al segle XtV, suposara
una inuersió de quasi 9.000 miJions de
oesseies i portara aigua a més de 8.000
hectaries. En una primera fase, la inuersió
sera de prop de 700 miJions de pessetes
pe: a construir 8 ki/ómetres de canal a
partir del punt on s'agafara /'aigua, al pont
uel/ d'A /{arras.
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El president oe la Generoli/al ua e/emanar
o/s pagesos queesraluiessin /'aigua, i ua
explicor que. caela uegaela més. col regar
peraspersió o pergo/eig i no per
illllndaci6, me/oclequejo ma/melre malta
aiguo. Així moleix. Jordi PLljo/ ua anunciar
que /0 Generalila/ coll tinuaró amb la
po/í/ica ete reuesrimenl ete/s canals i que
s'jnlewineJra en mil/orar /'aprojitament
et'oigua del canul d'Arag6 j Catalllnya,
en/re allres aspecles conoeis eJe la polí/ica
hidraulico eJe la GC'nemlita r.

El conal Algerri-Balaguer seruiró. sobre/o /,
oe: conuerlir en rerres ete regacliu unes
renes quejíns ara eren desecó ; en que
era impensablecollir una e/euoeta
produceiá. Aques/ és, a més. el primer

canal quecons/ruejx la Generalitat de
Cata/unya i constitueix, sensdub/e, una
obra embJemótica dins el m6n de les
Obres l-lieJróuliques a Catalunya.~



l L, setembre,
la Diada
Jordi Pujol: «Elnostrenacionalisme l1a de
ser integrador, eJicar; i éuc»

Pujol uaexplicar que el nacionalisme
catala11a deser «integrador de lot el que hi
ha al país, de tots els seus ciuladans, de

tates les maneres de pensar, de tots els
seetors socials; eJicar; perque no paga
amb paraules o no es complau en
/'exaltació, sinó que uolJerseruei concret i
útil a la gentdel país; i etic, perque un
pobleno es pot¡el'. nomésa base d'obres
materials, oJins i tal de progrés material.
Un poble, a mes, ha de tenir (/I1ima», ua
dir.

El President, en el seu missatge als
presents a toae de Balaguer, ua aJegir que
«un país no es POIJer per decret» i ua
explicar que «per aixó, ara la Generalital
comenr;ara una campanya institucional
sota el lema LA GENT É5 LA FORC;::A DE
CATALUNYA". PLljol, en aquesl mateix
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semprees despl0í-0 «o uno pob/oció o una -:\1fiTh·.~ml· o",;
comorCC/ de Cotalunyo en les quols /0 ~

/Jresencio (/e1 President de la Generalilat -~~-----¡."""
pugui lenir un significol que olhora /ligui
amo /0 Diodo i omb la idea global de país
quenern de tenir i amb l'aec;ó quehem de
fer. és a dir. /ligant el progre.s material i el
sentimenl de pOlria».

sell tit, es lIa refer;r que «!In país necessilo
onima, sentiment, color interior»i uo dir
quef'is ¡Joules com Cotolunya «lIo/en
ésser, l10lell lIiure. 1I0len créixer i 1I0len
projecrar-, e».

26

E/ Presidenl (/("/s cata/ons també lIafer
re!er{>neia quee/ nucionolismecala/a ha de
ser !In nocionolisme cíllic. (le rebuig u la
lI;O/ene/u, re!Juiu que el ¡Jobl{' culCllc) ho
{/emos/l'QI O/ 110m c/e tOlO /0 sella IlistÓrio.

Plljo/ llU d;r quer nzr c/eSelembl'('. com
cur/o ony. ossisreix o/s oCIes ;nstituciono/s
quees jon a Boree/ollo. dallolll e/
monumelll o Rofoe/ asonolla i des¡Jrés 01
Por/omelll de CCIlolunyo. ; que a /0 101'(10

1\ les r erres de Ponelll, on lo derrota del
J707 llO tenir unes Irislamenl especia/s
repercussions, esseru L/eida una de les
ciutals més peljudicades. la
commcmoració de la Diado es uafer de
manera totalment pocífico. sense
rodiealismes ; omb /0 /Jrcsf nc;o de
nOlllorosíssimes senyeres en oolcons i
finestres. Una mosir«mes del ciuismedeis
lIeidOtons i c1el selll imelll cOto/Ó que predo
mina orreu dC' les nosrres colll rodes.
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Aquesr an[J escoicr, pel quefa a
l'ensen[Jamelll púo/ie. o les comarques
lIeielolOnes hi ha ooerles un 10101ele 245
escoles. que agrupen uns 30.000
o/umnes. En el secror priuor. els cenrres
són 36. amo un rolO/ ele 15.200 alumnes.
Enguony han lancal 7 unilals púbJiques i
/'Academio Giró. ror i que e/s olumnes ele
/'escolo Annexa comencen el Cll/S en
oquesl edifici menrre elurin els Irebolls

Lladonoso», amb 62 mi/ions; un nou
centre 01Pont eleSuen, omb un COSI de
279 miJions; /'inslilW«Torre-Vicen(> , de
Lleido, omb 2 76 mi/ions i, f inolmenr,
/'esco/a de /0 par/ida ele Bwsenir de Lleido,
omb gairebé2 J mi/ions. lnuersions que
elemoslren creiXemenr.

45.000 nms i nenes de les comarques de
Lleielo lomen a /'escolo

A les comarques ele Lleido. oquesl ony /0
jnuersió en cenrres IJOUS ha esrarele 639
milions elepesseres, reporlirs enrre f'Jnsrirw
eI'EnsmyamenlSecunelari «tose»

Les eloeles. 101 i quefreeles, no fon més que
refleclir el funCionoment i /'euolució eI'un
món, el ele /'educació, obso/womenl
essenciol en lo uielo present i, sooreror,
futuro, ele quo/seuo/ pois.

Hacomencat el
curs
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(/'O(()/l( tieiOIlOll1ell l de /'Escolo df/
ProJessora/.

En Unici d'uques/ non eurs acad()mie, el
(/f/egar Imi/orialdEnsmyamfl1la L/eida,
Josep I'urf/o. Jo lI/lCl u ida a l'Gnim (le
pures, proJessors i udminis/raeió pera
trebollarp/egws i sumor energies fI1

benef/ei oels ululll lles:

«U I GENT ÉS U I FOR(:II DE
CIITIILUN\'II»

«ÉS unamagníj1co CClsuutilal queaques/
noulllissOlgede lu Generatilal -La gelll és
laJorr;a oe Calalllnya- hogi coineidit amb
finiei cf('/noll ClIrs escoícr. Perqueoquest

m;ssatge, reolmenl cerr i bonic, poso
damunt la toula la impor/ancia de la gen/,
de les persones, peralJutur del pais...

El nou curs academic és uno eina
importanlíssimo, tant si es uol com si no
es uol, en la jormooo de la personali/at
deis quaranta cinc mil joues de les
comarques deL/eida que ara I'inicien. En
el colllen('ament d'un nou curs escolar n'hi
110 mo/tes d'iI.lusions -ootser n'l1i hauria
d'/1auer més- i cal que, entre lO/S , uetllem
perque no es marceixin.

I-ti 110 mes/res desanimats, 11; 110 mossa
pares que dimileixen de la seua obtigació
o'educar i la descarreguen lota sobre
tescoo, l1i 110 poc pressupos/ de
/'lIdminislració destinat a /'educació del
país... peró tombé11i ha rnons mesres que

'~--,
:I :.. ..
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Aquest curs es caraeteritza, sobre tot,
perque és preuist quesigui l'últirh any de

Pel quefa a laformació professional,
enguany, més de 150.000 joues ompliran
les aules deis insliluts d'aquesla
especialitat.

A ror CataJunya, el nombre d'alumnes
d'ensenyamen(primari quehan comenc;al
el curs és de 809.000, repartits en quasi
3.000 centres públics i priuals.

marceix/n. Una reuisió real, autentica. com
els nois i no/es de la capsa que els mesrres
tindran daual11, per tal que rores les seues
energ/es / capacitats /'aprofitin al móxim. "

creuen en la seua tasca i pares que,
després defer-ho tant bé com poden a
casa seua, uan a /'escola a col.laborar
amb el mestre i ualoren la seua feina. 1, pel
damul11 de tOI , hi ha aquests 20 o 30 nens
que el mestre tindra moües hores al seu
corree que de uegades fan enfadar pero
quesón com una capsa dejoies,
cadascuna amb la seua brillantor part/cu
lar.

El/s, aquesls 20 o 30 alumnes. no tenen
capculpa de lrobar. potser, unsmestres
massa desanimats, uns pares massa
tranquils, una administració massa gas/ua
en educaciá. Peraixo, perel/s, perquesón
realment laforc;a deCatalunya. tots
plegats hem deferreu/s/ó del quepodem
fer en aquest nou curs que comenc;a
perque les ·iI.lus/ons queesmentaua no es
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Juncionament del sistema tradicional
educatiu pera deixar pos a la reJorma
educatiua queuederiuada de la LOGSE.

El cors queha comenon ha uist també
c6m s'obrien més d'un mi/erde centres per
acollir a 15.000 alumnes d'edats
compreses entre els 3 i els 6 anys. A les
comarques deL/eida. el CLlrs passat es
uan escolaritzar 375 alumnes de3 anys i
aquest curs sen'han escolaritzat 377, el
queJo un total de 752 alumnes.

Les inuersions en equipaments Jetes
durant el curs que ara comenceés demés
d'onze mi/ions depessetes. Pel que Ja al
material didactic, els serueis territorials

d'Ensenyament 11an distribuit una
despesa demés de8 mi/ions depessetes
entre eis 166 centres que escolaritzen
alumnes de3 anys a les comarques de
L/eida.

Un CLlrs més que, alnb els seus
problemes, atan(:ara a la realitat del món a
mi/ers denens i nenes. Una realitat que
cada uegada canuia més rapidament i que
totsaquells que ara aprenen a llegir en
seran els hereus. És per aix6 que l'esJor(:
depares, proJessors i administració no
sera mal prou pera deixar-Ios una
herencia ambels menors deutes pOSSibles....
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panida la CaparreJla Te/. 27 20 22

Fax 27594 1
CENTliE DIVULGADOR DE LA INFORMATI CII
Pla, o Poeria. 8 bis pral. Te/. 24 35 50

Tels. 2703 03
27 0022

Fax 27 0 1 90
REPRESENTAClÓ TERR/TOR/1IL D'ESPORTS
AlI. del5egre. 7 res

DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALlTAT
a LlIís Companys. I Ir Te/. 27 19 99

Fax 27/0 12
SE/iVE I D'EXTINClÓ D'INCEND/S
AlI. BlondeJ, I I sé Tel. 24 8080

Fax 247694
GABINET TERRITORIAL DE PREVENCIÓ D'INCEND/S
AlI. Blonde/. II Sé Te/. 24 80 80

Fax 247694
MOSSOS D'ESQUADRtI - POL/ClA AUTONó,\/ICII
a L/lIís Companys . 3 Te/s. 26 4 1 33

2627 89
2642 33

TREBALL
Genera/ Brilos. 3

SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
Hospilal Amall de ViJanoua Te/. 24 62 00

Fax 24 65 62
AREII DE GESTIÓ D'/NSTITUT CIITAUi DE LIISIILUT
Rambla Ferran. 44 Tels. 70 00 06

701 6 00
Fax 24 87 54

SERVE/S SANITARlS DE L'AREA DE GESTIÓ
Ram bla Ferran, 44 Tel. 700006

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Camp de Man. 35

PRESIDENCIA
SERVE/S TERR/TO/i /ALS DE JOVENTUT
Bisbe Torres. 6 2b
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