
  
 
     

        Nota de premsa 

L’entitat financera ha destinat més de 63.000 euros a la millora d’aquest 
espai d’interès natural de les serres de Cardó i de Boix 
 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació  
de Tarragona presenten els treballs de 

restauració de la zona cremada per l’incendi 
del maig passat a Rasquera 

 
 

• El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l’alcalde 
de Rasquera, Bernat Pellisa, i la delegada general de ”la Caixa” a 
Tarragona, Empar Martínez, han presentat avui els treballs de 
recuperació i restauració de la zona afectada per l’incendi que la 
primavera passada va cremar a Rasquera 3.000 hectàrees. L’entitat 
financera hi ha destinat un total de 63.000 euros. 

 
• Els treballs duts a terme han consistit en la neteja i el 

desbrossament dels arbres cremats i la seva posterior trituració i 
reincorporació al sòl. A més, la neteja dels marges de les pistes que 
travessen les zones cremades servirà per proveir de tallafocs la 
zona, per tal de frenar l’extensió ràpida de possibles nous incendis.  

 
• El projecte s’emmarca dins del conveni de col·laboració entre 

l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Tarragona per a la millora 
de les àrees naturals i la inserció de persones en risc d’exclusió 
social. En aquest sentit, cinc persones en risc d’exclusió, 
concretament en situació d’atur, han tingut accés al món laboral 
gràcies al projecte.  

 
 
Rasquera, 21 de febrer de 2013. El president de la Diputació de Tarragona, 

Josep Poblet; l’alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, i la delegada general de 

”la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez, han presentat avui els treballs de 

recuperació i restauració de la zona afectada per l’incendi de la primavera 

passada a Rasquera.  

 



Els treballs de restauració, que es van iniciar el setembre passat i que és 

previst que s’acabin a finals d’aquest mes, s’emmarquen dins del conveni de 

col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Tarragona amb un 

doble objectiu: la millora de les àrees naturals i la inserció de persones 

desafavorides al món laboral.  

 

Per a les tasques de millora i restauració d’aquesta zona cremada, s’ha 

contractat una brigada de cinc persones especialitzades en treballs forestals; a 

més, han treballat en aquestes tasques cinc persones en risc d’exclusió social, 

concretament en situació d’atur de llarga durada, tres de les quals tenen més 

de 55 anys.  

 

En poc temps, els treballs ja han permès netejar una extensió de 1.000 metres 

quadrats de la zona que havia quedat totalment calcinada entre la serra del 

Boix i la serra de Cardó. Així doncs, s’han dut a terme les tasques següents: 

talar els arbres cremats, pelar les branques i trinxar-les per reincorporar-les 

després al sòl.  

 
Un projecte d’aprofitament de recursos i noves vies per evitar incendis 
 

El projecte de restauració de les zones cremades de Rasquera ha obert un 

ventall de possibilitats —conseqüència del treball efectuat— que han propiciat 

altres actuacions paral·leles amb l’objectiu compartit d’evitar possibles riscs 

d’incendis. N’és una la introducció de ramats amb la finalitat que netegin el 

sotabosc. En aquesta línia, els membres de l’Associació de Ramaders de la 

Cabra Blanca de Rasquera poden portar els seus ramats a pasturar en aquesta 

zona ja recuperada i netejar de forma natural el subsòl malmès. Aquesta 

neteja, també contribueix a millorar la qualitat del sotabosc, que després es 

convertirà en l’aliment d’aquests animals.  

 

Una altra de les accions que es preveuen amb la col·laboració de l’Ajuntament 

és que els troncs retirats s’aprofitin com a biomassa i que serveixin de 

combustible per escalfar l’escola municipal. L’Ajuntament no descarta tampoc 

la possibilitat d’avançar en el projecte de la planta de compostatge, que ja ha 

sol·licitat, perquè facilitaria l’aprofitament natural d’una part de la trituració de 

les restes vegetals que es van extraient. 

 

La finalitat del projecte, que era, doncs, retirar tots els arbres cremats del bosc 

de la serra de Cardó i triturar-ne les restes, s’ha ampliat amb noves iniciatives 

de caire sostenible. A més, la neteja dels marges de totes les pistes que 

travessen les zones cremades servirà per convertir-les en futures franges 

contra incendis: es crearan pistes amples i netes de restes que faran possible, 



si més no a les zones treballades, evitar riscs en cas d’incendis tan greus com 

els de la primavera passada. 

 

 

Més informació: 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco Ribera, tel. 977 252 214 

mnvelasco@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 

Gabinet de Premsa de la Diputació de Tarragona 
Elies Pujol, tel. 977 296 616 

premsa@diputaciodetarragona.cat 

 

 


