
ELS INCENDIS FORESTALS

PRESENTACIO

L'any 1987, responent a la preocupacio generada pels devastadors d'incendis de I'any
precedent, la ICEA, conjuntament amb la Diputacio de Barcelona, va organitzar un debat
sobre prevencio dels incendis forestall. Aquesta era una iniciativa mes que se sumava a
les multiples que s'anaven generant vers la sensibilitzacio, disseny de programes i actuacio
efectiva en defensa dell nostres boscos.

Malgrat aquells esforgos de mopes persones i mopes institutions , I'any passat , coincidint
amb unes conditions metereologiques extremadament adverses , ell incendis ens varen
tornar a depassar . Ens pensavem que n ' haviem apres , pero els fets ens varen contradir en
forma de tragedia . No era el moment de buscar excuses lino de trobar solutions. Amb
aquest esperit , doncs , es va convocar una nova Jornada de debat , aquest cop en una
convocatoria conjunta entre Regio 7 i la ICEA , amb el patrocini de la Fundacio Caixa
Manresa en el mart de la Campanya Esforq Verd.

La Jornada es va celebrar el 16 de setembre a Manresa, al pea d'una de les regions mes
afectades pels incendis forestals de 1994, pots dies abans del debat que sobre aquest
terra es va realitzar al Parlament de Catalunya. L'assistencia fou important, algunes
persones es varen haver de conformar a seguir la sessio des del video instal•lat fora de la
sala de I'Auditori de la Caixa de Manresa, tom un signe de I'amplitud de la preocupacio pel
terra. En aquestes pagines es transcriu el contingut de les ponencies d'aquesta Jornada.

Despres d'aquest debat se'n varen realitzar molts mes, propostes que alli es varen oferir
avui ja han estat incorporades a la realitat de la Iluita contra els incendis o fins i tot a la
legislacio catalana. Es per aixo que cal situar el contingut de les pagines d'aquest
DOSSIERS AGRARIS en el temps en que fou recollit i precisament per aixo cal valorar-lo
especialment. En la Jornada del 16 de setembre a Manresa la proximitat emoc onal
amb el terra de debat era tanta que des de totes les positions presents -diferents
administrations publiques, ADF, pagesos, tecnics forestals, ecolegs, etc- es va prendre la
posicio mes humil i mes generosa davant d'un problema que a tots ens afectava i sens
dubte ens desbordava. EI debat no es va basar en la recerca esteril de culpables lino en la
proposta de solutions des del reconeixement de les febleses clarament evidenciades. En el
debat hi va haver una gran sinceritat respecte a un enemic coma que no era a la sala.
Potser per aquest fet, I'interes de les ponencies va mes enlla del sea propi contingut tec;nic.
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