
UCI DE LA NATURA

A  questa petita illa es va lliurar 
de l’assot volcànic que va es-
culpir la resta de l’arxipèlag 

canari; però, no ha pogut esquivar 
els grans incendis forestals. Així, el 
4 d’agost de 2012, unes 4.000 ha 
(l’11% de la superfície insular) van 
sucumbir a les flames. Les pèrdu-
es materials van ascendir als 70 M 
d’euros; mentre que les ambientals 
van ser incalculables, entre aques-
tes: 750 ha del Parc Nacional de 
Garajonay. 

Com es va poder cremar part 
d’un bosc humit i sempre verd? 
Doncs a causa de la sequera ex-
trema, la indulgència amb els pi-
ròmans i el desencert a l’hora 
d’extingir el foc. L’incendi va co-
mençar fora del Parc, a la part 
baixa d’arbustos i camps de con-
reu abandonats. 

Va ser allà on els piròmans van 
intentar durant mesos de cre-
mar la muntanya. Però els conats 
d’incendi eren sufocats pels bom-
bers. No obstant això, un dia de 
calor i fort vent, se’n van sortir. 

Antigament, tot el perímetre de 
Garajonay estava envoltat de camps 
de conreu, molts dels quals, ara 
resten abandonats. L’acumulació de 
brossa va facilitar la propagació de 
les flames. 

El barranc de la Vall del Gran Rei 
es va cremar en 7 minuts per cul-
pa, sobretot, de les canyes, plantes 
invasores que asfixien el territori 
canari. Els matolls i brucs joves del 
sud de l’illa van cremar en només 
dos o tres dies. 

Es tracta de vegetació molt infla-
mable que ha envaït zones ante-
riorment agrícoles. En canvi, a les 
zones ben conservades de laurisil-
va, de bosc madur, no va arribar el 
foc o hi avançaria molt lentament. 

A pesar de tot, val la pena visi-
tar la Gomera? Per descomptat. En-
cara queda molt Garajonay intacte, 
salvatge, misteriós, únic. 

I naturalment encara queda molt 
bona gent per conèixer i amb qui 
gaudir de la seua gastronomia ma-
rinera i la resta d’una cultura ex-
cepcional.

David Colell Orrit

La Gomera sobreviu al foc
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VALENCIA •  Una de las pasa-
jeras del vuelo Valencia-Santia-
go de la compañía Ryanair fue 
expulsada del avión en el que 
previamente había 
embarcado. La joven 
llevaba como equipa-
je de mano de más 
un libro y un perga-
mino. Las autoridades 
de la aerolínea le dijeron que 
tenía que pagar un recargo. El 
mal funcionamiento de su tar-
jeta de crédito le impidió coger 
el vuelo.

Ryanair expulsa a una 
pasajera del avión
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TONY ALCÁNTARA

LLEIDA •  La Universitat de Lleida 
(UdL) dió ayer la bienvenida a sus 
nuevos alumnos con charlas y con-
ferencias en las distintas facultades, 
como en la Escola Politècnica Su-
perior.

Conferencias y 
charlas dan la 
bienvenida a los 
alumnos de la UdL
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