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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 26 DE JUNY DEL 2020

A l’esquerra, imatge presa poques hores després de l’inici de l’incendi a la Torre de l’Espanyol. A la dreta, la superfície cremada, una vegada extingit el foc ■ AGÈNCIES

La Ribera d’Ebre, un any
després del gran incendi

a Alcaldes i pagesos reconeixen una millora en la gestió dels ajuts respecte a altres focs a Tot i

això, critiquen que aquests hagin estat concedits condicionats a la contractació d’assegurances
Clara Ribas
BARCELONA

L’incendi de la Ribera d’Ebre ha passat a la història
com un dels més virulents
que ha afectat el territori.
Es va originar exactament
avui fa un any a la Torre de
l’Espanyol i va cremar
unes 5.046 hectàrees, de
les quals 4.071 eren de
massa forestal; 953, agrícoles, i 22, urbanes. El foc
es va estendre ràpidament
a diferents municipis: Vinebre, la Palma d’Ebre,
Flix (la Ribera d’Ebre) i
Maials (el Segrià). Quatre
dies després l’incendi es va
controlar, però no va ser
extingit fins al 7 de juliol.
La superfície més afectada va ser arbrada, en
concret prop de 2.500 hectàrees, cosa que suposa
gairebé un 50% de tota l’àrea arrasada per l’incendi.
Després hi va haver el matollar, amb 1.514 hectàrees i que a hores d’ara és
el que presenta un major
aspecte de recuperació.
De conreus se’n van cremar més de 950 hectàrees
i de pastures, unes 60.
Un any després el terri-

tori continua la lluita per
recuperar la natura i també l’activitat agrícola i ramadera. A diferència d’altres casos, aquest incendi
va tenir un tractament específic des de la Generalitat, des del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
(DARP), amb la creació
d’ajuts per a la recuperació dels terrenys afectats.
Avui dia, en ajuts a persones titulars d’explotacions
agràries, s’han atès un
90% de les sol·licituds presentades. En concret,
s’han concedit 75 de les 83
ajudes demanades; 69 corresponen a ajuts directes i
6, a compensació de les
càrregues financeres. Però la concessió d’aquests
ajuts ha generat polèmica,
ja que estaven vinculats a
contractar una assegurança a cinc anys. Hi ha casos en què l’ajut havia estat concedit, però en faltar
l’assegurança s’ha reclamat el retorn de l’ajut al
pagès o al ramader que ja
l’havia cobrat.
Així ho ha confirmat a
aquest diari el coordinador comarcal d’Unió de

Rebrotem recapta 130.000 euros per a ajuts
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L’entitat solidària Rebrotem,
creada específicament per
ajudar a recuperar la vida natural a les zones afectades
pel gran incendi, ha aconseguit recaptar durant aquest
any més de 130.000 euros.
El portaveu de Rebrotem,
Roger Heredia, ha explicat a
aquest diari que la major part
del que s’ha recaptat, en concret 112.112 euros, es repartirà entre els pagesos de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les
Garrigues que ho sol·licitin

Les xifres

per a la recuperació d’explotacions agràries. La xifra escollida vol retre homenatge a
la tasca feta pels cossos
d’emergència i seguretat. Els
ajuts aniran dels 2.000 als
5.500 euros i s’estima que els
puguin demanar prop de 300
pagesos (121 agricultors professionals, dels quals són 41
joves agricultors). Les sol·licituds es poden fer en línia o en
persona fins al 29 de juny.
Els diners provenen de la
campanya de mecenatge Go-

teo a l’estiu (98.117,28 euros),
la col·laboració de la cadena
de supermercats Condis amb
una campanya solidària d’arrodoniment (15.965,35 euros) i altres accions i activitats, i donacions directes
d’entitats i organitzacions de
tot el país. La recaptació ha
superat els 130.000 euros
però Rebrotem en reserva
una petita part per a altres
projectes solidaris que puguin continuar sumant diners
per a les zones afectades
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hectàrees de les comarques
de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià van quedar
devastades per l’incendi.

euros pagarà el DARP en
ajuts destinats a les explotacions agràries i les comunitats
de regants.

anys és el que, segons calculen els pagesos, pot trigar a
recuperar-se i normalitzar-se
la producció d’arbres i camps.

Pagesos a la Ribera d’Ebre,
Ernest Cubells: “Sí que cal
fer una valoració positiva
en molts aspectes perquè
no havia passat mai que es

posessin en marxa i amb
celeritat mesures d’ajut
concretes, però les coses
encara s’haurien pogut fer
una mica millor.”

Cubells es refereix precisament a la vinculació
entre ajuts i assegurança:
“Les condicions de la Generalitat per aspirar a les

subvencions fan que molts
pagesos s’hagin pensat si
s’hi acollien o no. La tramitació ha estat feixuga i el
cobrament de l’ajuda exigeix que es contracti una
assegurança per a tota la
finca durant un mínim de
cinc anys, un fet que no se
sol veure a la Ribera
d’Ebre i que, en alguns casos, pot significar que el
pagès ha de pagar més del
que rebrà”, explica Cubells, que hi afegeix: “Cal
tenir en compte que molta
producció no es recuperarà fins d’aquí a quatre
anys; per tant, avançar
tants diners per als pagesos o ramaders és molt difícil. La gent del territori
està resignada a recuperar
les finques i a afrontar futures campanyes amb
pocs ingressos i poca producció”, conclou.
Més zones de regadiu
La lluita per la recuperació es va iniciar fa molt
poc després d’haver-se extingit l’incendi: es van arrancar o tallar les oliveres
cremades per facilitar el
rebrot. Es va fer la poda
pertinent i es va treure el
cremat dels arbres: “Els
arbres, amb tanta pluja,
treuen molt del seu potencial vegetatiu”, augura Cubells. A les pluges abundants, se suma la xarxa de
reg que ja existia a la zona,
la qual ha estat arreglada i
posada en marxa. A més,
els professionals del territori reclamen inversions
per a la promoció de regadius a les zones actualment de secà. ■

