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ORGANYA: REUNIO DELS
AjUNTAMENTS DE L'ALT
PIRINEU
El passat mes de novembre, membres de les distintes forces polítiques de Catalunya i els responsables
de 54 municipis de L'Alt Pirineu
que inclou les comarques del Pallars
Jussà
Pallars Sobirà, Alt Urgell,
la V~II d'Aran, la Cerdanya i l'Alta
Ribagorça es reuniren a Organyà
(Alt Urgell) per parlar dels temes
que incideixen més directament a la
vida del Pirineu i que constitueixen
la seva problemàtica per tal d'estudiar les vies de solució d'una manera
conjunta i sistematitzada.
Un dels problemes plantejats fou
el dels trapassos d'ICONA a la
Generalitat. Davant la problemàtica
actual dels boscos -pèrdua de rendes i capacitat productívaque ve
donada per l'existència d'una organització administrativa insuficient i centralitzada, per un cantó, i per la
manca de participació municipal, per
l'altre, els Ajuntaments reunits acordaren que la solució havia de venir a
través d'un procés de descentralització amb la creació del "Servei
Forestal de Catalunya" que aglutini
les funcions d'ICONA i-de Producció
Vegetal i d'altres organismes d'incidència forestal, amb el retorn dels
boscos, ara propietat de l'Estat, als
municipis que ho sol.licitin i la
necessitat de crear una Escola de
Formació Professional forestal especialitzada en el bosc pirinenc, en alguna de les comarques de l'Alt
Pirineu. La "Llei d'Agricultura
de
Muntanya",
presentada al Congrés
dels Diputats a Madrid fou també
objecte de reflexió i discussió. Els
reunits a Organyà, no negaren la
importància d'aquest projecte de llei,
que a hores d'ara és el primer d'aquest
tipus a l'Estat Espanyol,. però que
representa un desenvolupament parcial i bàsicament forestalista i per
tant perniciós per les altres activitats
dels pagesos residents a la muntanya
i és alhora un projecte de llei poc
adequat él Catelunva,
ja que "no
§¡¡
cc.rscte 'fer una diiimi'i:é1ció
unitàrie :J07 <El '(0'( l'Estst de les
àrees conceptuedes
de muntanya"
per existir
unes característiques
diferenciades en els Pirineus respecte
els altres massissos de l'Estat. Per
això es demana amb la màxima
urgència la constitució d'una. Co-

missió que elabori la "Llei General
de la Muntanya Catalana" i la "Llei
Sectorial d'Agricultura
de Muntanya".
Tot això portà al tema de la Divisió Territorial, en el qual coincidiren en negar l'efectivitat de l'actual divisió en provincies reconeixent als municipis i a les comarques
"com a unitats bàsiques de representació i de gestió dels interessos
col.lectius dels pirinencs".
Davant
d'això caldrà potenciar els Consells
Comarcals perque tinguin una autèntica capacitat de decisió i de gestió
en el seu àmbit territorial.
Els Ajuntaments donaren també
el seu suport a la celebració de la
Conferència de Regions Pirinenques
organitzada per la Conferència de
Poders locals i regionals dels Consells
d'Europa
i acordaren
la creació
d'una Comissió de Coordinació dels
Ajuntaments
de l'Alt Pirineu que
permetrà seguir treballant conjuntament -cada comarca hi tindria representants elegits democràticamentper tal de resoldre, amb un criteri
d'unió i participació de tots, els
problemes que afecten a les comarques pirinenques.
M.P.

NOTICIES DELS BOMBERS

LA POBLA
Aquesta revista, ESCUDELLA 2,
ens ofereix la possibilitat de publicar
en cada número una petita ressenya
sobre les activitats realizades per
aquest Cos de Bombers Voluntaris.
El Cos de Bombers Voluntaris
de La Pobla de Segur i Comarca
neix com a tal l'any 1.978 a fí de
fer-se càrrec del camió que l'Ajuntament havia adquirit anys enrera.
Està format, actualment, per 36 persones (joves la majoria) de diversos
oficis i ocupacions. Regeix el Cos
una Junta elegida democràticament
entre tots els components.
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Les activitats que realitzem són:
- Extinció de foc urbà.
- Extinció de foc forestal.
- Serveis de Salvament i rescat.
- Serveis de Salvament de muntanya.
Aquestos serveis es comprenen
en els següents termes municipals
o ajuntaments:
La Pobla de Segur;
Baix Pallars; Pallars Jussà; Salàs del
Pallars; Sarroca de Bellera; Senterada
i La Torre de Cabdella.
En el moment actual comptem
amb un petit (i insuficient) local
en el qual guardem els estris de què
disposa el Cos. La relació de material
està encapçalada
per un Camió
cisterna (Avia) amb capacitat per
a 4.000 litres d'aigua, amb una
bomba incorporada; 285 metres de
manguera ; 5 llances d'aigua;
2
boques reductores;
2 transmisorsreceptors; 3 cintures de seguretat;
una bomba portàtil de 6 Hp; 40
m. de corda de pita; 2 extintors
portàtils; 5 destrals; 4 tapafugues;
2 llanternes
de llarga potència ;
4 escales d'assalt, 2 equips autònoms d'aire, 36 monos de treball,
36 cascos, 36 parells de botes de
cuiro i 36 gorres de tot ús i una
motoserra cedida per la Diputació.
Així mateix, cedits per LC.O.N.A.
disposem
de: Una tanqueta
tot
terreny amb bomba incorporada i
tot l'equip
de mangueres;
una
bomba d'aigua portàtil,
100 m.
de manguera; 12 motxiles d'aigua;
sis pales apagafocs, 7 pales normals,
3 aixades-destrals; i un motoserra.
El grup de Salvament disposa, de:
8 cordes de perIon de 60,40 i 25
metres , una escala "electró"
de
20 m. 4 frens "jumar"; 2 descendedors mecànics, i material d'escalada i equipament
personal per a
cinc persones. Disposem, també de
dues cami11es per al transport de
ferits.
La financiació del Cos de Bombers
és a base d'aportacions de diverses
entitats. L'ajuntament ens dota anualment d'una quantitat, i la resta dels
ingresos prové dels diners recaudats
en festes, aportacions
particulars
desinteressades,
i de la venda de
calendaris editats pel Cos.
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