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Els experts pronostiquen que la
campanya de bolets serà molt dolenta

Endesa instal·la el sistema
de control remot en un
centre de transformació de
l’hospital comarcal del Pallars

laia pedrós

E l C e n t r e Te c n o l ò g i c
Forestal de Catalunya
alerta que la tempora·
da de bolets ja hauria
d’haver començat en
algunes comarques ca·
talanes, principalment
als Pirineus. Segons els
experts, les temperatu·
res elevades d’aques·
tes darreres setmanes,
l’escassetat de preci·
pitacions i el vent han
paralitzat i retardaran la
fructificació dels bolets.
Les prediccions meteo·
rològiques a llarg termini,
que preveuen una tardor
menys plujosa a Catalu·
nya, provocaran que la
campanya de bolets si·
gui inferior a la mitjana
dels darrers 17 anys. La
producció mitjana s’es·
tima que serà de 20 a 40
quilos per hectàrea, infe·
rior a la campanya 2011
quan se’n van poder re·
collir 45.
Des del Centre Tecnolò·

gic Forestal de Catalunya,
Juan Martínez de Aragón,
Dr. Enginyer de Forests i
investigador del Centre, ha
explicat que les estima·
cions de les produccions
són mitjanes calculades a
través de models matemà·
tics de producció de bo·
lets, obtinguts a través de
mostrejos micològics en
parcel·les permanents dis·

tribuïdes pels boscos ca·
talans i d’informació me·
teorològica recollida en
cadascuna de les parcel·
les els darrers 17 anys.
Aquests models tenen en
compte la variabilitat en
la producció de fongs que
hi ha entre els diferents
tipus de bosc i la disponi·
bilitat d’aigua que hi hau·
rà durant la campanya de

bolets i que s’estén des
del mes de juliol fins al
novembre.
Per conèixer la disponi·
bilitat d’aigua, factor clau
perquè s’acompleixin les
previsions de producció,
s’han estudiat les pre·
diccions a llarg termini
obtingudes del National
Centers for Environmen·
tal Prediction.

Endesa ha finalitzat re·
centment els treballs de
telecomandament a un
centre de transformació
de l’Hospital Comarcal
de Pallars, a Tremp, amb
l’objectiu d’incrementar
la qualitat i la continuï·
tat del subministrament
elèctric al centre sanitari
i a la resta de centres de
transformació connec·
tats a la xarxa de mitja
tensió.
En concret, l’actuació,
que ha tingut una inver·
sió superior als 12.000
euros, aportats per la
Companyia, ha consistit
a instal·lar a un centre
d e t ra n s f o r m a c i ó d e l
centre sanitari un siste·
ma de telecontrol –que
funciona mitjançant
equips d’actuació remo·
ta i un sistema de comu·
nicacions– que permet
accionar a distància, des

del Centre de Control que
la Companyia té a la seu
de l’avinguda del Paral·lel,
a Barcelona, els disposi·
tius de maniobra de la
instal·lació. Aquesta ca·
racterística permet evitar
la necessitat de despla·
çar equips sobre el ter·
reny en cas d’incidències,
ja siguin pròpies o deri·
vades de l’acció d’agents
externs. D’aquesta ma·
nera s’estalvia temps en
la localització d’avaries
i s’agilitza, en molt, la
resolució i el temps d’in·
terrupció del subministra·
ment elèctric.
L’operació, que forma
part dels plans d’inversió
d’Endesa, comportarà, a
més, una seguretat en el
servei, essencial en un
equipament d’aquestes
característiques, perquè
es reforcen tecnològica·
ment les infraestructures.

TREMP

El poema visual ‘Berriro Igo Nauzu’ de Carlos Rodríguez, seleccionat a Mostremp
COMARQUES

Tremp va tancar el pa·
sat 26 d’agost amb èxit
de participació i de pú·
blic assistent la primera
edició de Mostremp, la
Mostra de Cinema Rural,
organitzada per l’Asso·
ciació Amics del Cinema
de Tremp i l’Ajuntament.
El poema visual basc

Berriro Igo Nauzu, dirigit
per Carlos Rodríguez i ins·
pirat en un text original de
l’escriptor Kirmen Uribe, es
va emportar el premi del
jurat, dotat amb 2.000 eu·
ros, mentre que el premi
del públic (1.000 euros) va
ser per la comèdia Adivina
quién viene a comer maña-

na del guionista i director
Pepe Jordana.
Per la seva part, Akerbeltz,
las brujas y el inquisidor’ i
Danzantes van rebre men·
cions especials del jurat.
Mostremp va rebre un to·
tal de 73 curtmetratges
dels quals se’n van selec·
cionar 12 per a ser projec·

tats entre els dies 24, 25 i
26 d’agost al cinema La Li·
ra de la capital del Pallars
Jussà.
La Mostra també volia fer
participar als joves i amb
aquest objectiu va crear un
premi jove i un d’infantil.
L’Associació Amics del Ci·
nema de Tremp tenia l’ob·
jectiu, amb aquesta mostra,
de reflectir el desenvolupa·
ment de les zones rurals, el
despoblament, les xarxes
que teixeixen entre el món
rural i l’urbà o l’àmbit rural
com a context de frontera.
Mostremp no solament va
comptar amb els curtme·

tratges que optaven a pre·
mi sinó també amb altres
produccions com Pacte de
sang de producció palla·
resa i el documental Espui,
produït per Televisió de Ca·
talunya.
La mostra es va comple·
mentar amb taules rodo·
nes com La frontera. Un
territori al marge de la llei

amb l’actor Carles Canut,
l’escriptor Pep Coll, l’his·
toriador Sisco Farràs, el
filòleg Xavier Iglésias, i el
director cinematogràfic
Xavier-Daniel.
La mostra també va cre·
ar ‘Mostremp sobre Rodes’
per tal de projectar mate·
rial cinematogràfic a dife·
rents pobles del Pallars.

