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Justificació

M'he proposat aquest estudi per una doble condició d'estudiant de Geografia i profes
sional vinculat a les tasques de defensa del medi ambiento

Amb aquesta sensibilitat ambientalista, vaig patir com molts altres ciutadans la impo
tencia davant dels desastrosos incendis que van calcinar milers d'hectarees a moltes co
marques catalanes, especialment al Bages, els anys 1985 i 1986.

Aquelles vivencies són, desgraciadament, espectac1e repetit durant molts estius als punts
més diversos de la geografia del nostre país i de tot l'estat, contribuint com un factor de
primer ordre a la degradació del nostre patrimoni natural.

Ja en aquell estiu de l'any 1985 vaig participar en tot d'actuacions que s'han anat
perllongant en els darrers cinc anys i que m'han proporcionat un coneixement vital
molt proper de les voluntats enormes esmercades en la lluita per evitar aquestes lacres
del nostre forest, entre persones de la més diversa procedencia social, cultural

política.

Potser per aquest contacte directe, sóc coneixedor de les grans dificultats que té
una societat per aconseguir articular totes les mesures, reglaments, disposicions i actua
cions que es tradueixen en canvis importants de les actuacions dels individus i dels
grups, i finalment donen resultats positius per aturar el procés de degradació de l'espai
rural.
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En la nostra societat democrática l'única forma de garantir l'encert d'una política deter
minada, no és només, elaborar una proposta amb coherencia técnica; sino impregnar
d'aquesta coherencia tot el teixit social implicat en el camp de que es tracti. Com diu Wi
lliam C. Clark (1989) «las estrategies de desenvolupament viable han de plasmar-se en
accions locals per poder produir algun efecte».

Impulsats per un gran desig de trobar solucions viables, en aquell primer moment va
rem recorrer a les reflexions d'un estudi, mai aplicat, proposat per l'administració i dirigit
pel prestigiós professor Oriol de Bolos. 1 aquest va ser el primer contacte amb les propos
teselaborades pels especialistes del tema. Des de llavors hem combinat la reflexió i l'estu
di amb les proposicions i els programes d'acció a nivelllocal, comarcal i nacional, en
els terrenys de la conscienciació, de la prevenció i de l'actuació irnmediata, des de primera
línia de foc (mai tan apropiada l'expressió). Aquesta actitud ens ha portat fms a assumir
la responsabilitat directa d'una Agrupació de Defensa Forestal.

Ara, cree arribat el moment d'oferir aquesta modesta aportació a la reflexió sobre aquest
tema, amb la intenció de tornar els favors obtinguts i de deixar constancia dels avencos
realitzats; i sobretot, com un petit homenatge als voluntaris que són, en definitiva els pro
tagonistes d'aquestes batalles, de vegades cruentes, per la defensa de la nostra terra.

Objectius

Aquest estudi, és avui per avui, un treball academic, i aixo ha de condicionar forcosa
ment l'amplitud i la profunditat del mateix. No obstant pot tenir l'avantatge de ser un «test»
que posi de manifest els defectes de métode o de plantejament per millorar-lo en el futuro

El primer objectiu, és dones aproximar-nos al coneixement de l'evolució dels incendis
forestals, que són una de les primeres causes de deforestació a l'estat espanyol.

En segon lloc, iniciarem una valoració de les polítiques en relació a tres escales dife
rents: l'Estat, la comunitat autónoma catalana i la comarca del Bages.

Hipótesi

«EIs poders públics i la iniciativa privada han iniciat un tímid procés de reglamentació
i ordenació dels usos ecologico-ambientals, la qual cosa sembla saludable i convenient,
posat que es faci en la direcció correcta. Pero és alhora netament insuficient si el cos so
cial no rep aquestes disposicions amb convenciment»,

Aquestes paraules de Ramon Folch, expressen la convicció que hom té, que la solució
dels problemes de la gestió del medi ambient passa en gran mesura per la participació
solidaria dels sectors socials implicats en els mateixos.

Aquesta situació és una de les particularitats que s'han produít a Catalunya a partir de
la creació de les Agrupacions de Defensa Forestal, i que han tingut un paper que pretenem
evaluar en l'evolució del fenomen dels incendis forestals en els darrers anys, vinculant la
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seva acció a les activitats administratives (reglamentacions, pressupostos, altres actuacions
institucionals... ).

Metode

Del mateix objectiu proposat es dedueix que estudiarem el problema a tres escales dife
rents: l'Estat espanyol, Catalunya i la comarca del Bages. Aquesta forma d'aproximació
a la realitat concreta amb un efecte «zoom» (per utilitzar el símil fotográfic), pot ajudar
a veure els resultats de les polítiques generals en el nivell concreto Per aixo comencarem
per l'ámbit estatal. Després d'una introducció general entrarem amb el mateix enfocament
a cada un deIs nivells proposats:

1. Introdueció: les formacions boseoses i el foe

1.1. Les regions florístiques espanyoles

La gran varietat del clima i la complexitat del relleu de la península Ibérica permeten
la vida d'un gran nombre d'especies vegetals que s'han classificat en tres regions florísti
ques: boreoalpina, eurosiberiana i medíterránía.

La vegetació de les zones elevades deIs Pirineus i de la Cordillera Cantábrica presenta
afinitats boreoalpines.

La regió eurosiberiana inclou l'area septentrional de la Península, així com alguns sec
tors deIs sistemes muntanyosos centrals i Iberio.

La regió mediterránia és ocupada per la resta de la península. Cal dir pero que els límits
són forca indefinits, per més que les classificacions estableixin subdivisions que contin
guin especies presents a regions diverses.

És evident que aquestes classificacions que es diuen caracteritzades per determinades for
macions vegetals mai coincideixen amb la vegetació actual, i aixó és degut a que l'activitat
humana, des de fa molts segles ha exercit sobre el territori un conjunt d'activitats que han
modificat substancialment el tipus de cobertura vegetal que conforma l'actual paisatge.

Per poder especular sobre quin seria el tipus de formació vegetal dominant en un ecosis
tema determinat els ecolegs van fornir el concepte de vegetació clímax, que es basa en
la concepció de que els ecosistemes, que poblen un indret evolucionen gracies a la deno
minada successió ecológica fins arribar a un estadi de plenitud nomenat clímax.

EIs ecolegs opinen de forma diversa sobre aquests conceptes fonamentant-se en dife
rents corrents científiques.

En la meya opinió, el concepte de clímax indueix amb excessiva facilitat a la interpreta
ció que tota activitat humana que modifiqui la vegetació potencial és negativa, perqué alte
ra un suposat equilibri final que ningú hauria de gosar tocar.
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Cree que les actituds que aquestes posicions generen no condueixen a una gestió dels
boscos que tingui per objectiu aconseguir l'ús economic i social del bosc sense perjudici
de la importantíssima funció ecológica que aquest ha de complir.

De tota manera, pel propósit d'aquest treball tan sols donarem una ullada als boscos
potencialment dominants en cada una de les regions descrites, perqué indubtablemente
comporten diferencies importants respecte del tema que ens ocupa: els incendis forestals.

En la regió boreoalpina, els boscos es troben en l'estatge subalpí, en el que abunden
els boscos naturals de coníferes: (Pinus mugo, ssp. uncinata) i l'abet (albies alba).

En la regió eurosiberiana (o medieuropea) trobem diverses comunitats caracteritzades
pel domini d'una de les següents especies:

Els roures (Querqus robur, querqus petraea, querqus pyrenaica) que, juntament amb
el faig (jacus sylvatica¡ formen els principals boscos caducifolis.

De les coníferes, la més característica d'aquesta regió és el pi roig (pinus sylvester).

En la regió mediterránia l'especie arboria dominant seria l'alzina (querqus itex), que
pot acomodar-se a condicions molt variades. ·De tota manera són poques les arees en que
el carrascar és mitjanament conservat, i només en resten fragments immergits entre les
terres cultivades o paisatges de garrigues, brolles i erms. Una gran part d'aquest domini
és ocupada per les pinedes de pi blanc (pinus alephensis), al que alguns autors no ator
guen la categoria de bosc i descriuen com «matollar arbrat», per tal d'accentuar que l'acció
humana és responsable de la interrupció dela successió natural de l'ecosistema cap al clímax.

1.2. La incidencia dels incendis en les diferents comunitats vegetals

La calor, l'oxígen i el combustible són els tres elements que han de concorrer perqué
es produeixi el foc. En la gran varietat de boscos del territori que ens ocupa es poden
donar també gran varietat de circumstancies de temperatures, sequera, i composició dels
vegetals que expliquen que les diverses especies tenen un grau molt diferent d'afectació
pels incendis forestals.

Sense entrar ara a considerar les causes que fan que el foc s'hagi iniciat, valorarem les
circumstancíes que concorren en les especies més afectades.

En els boscos eurosiberians, i especialment en el litoral Nord-oest, els incendis es produeixen
en determinades epoques seques de la primavera o la tardor, en dies de forts vents. Amb tot, la
major part dels incendis es produeixen a l'estiu, especialment als boscos mediterranis, quan
coincideixen les altes temperatures i les secades que generen els déficitshídrics més importants.

El mes en que es donen més incendis és el mes d'agost.

En el cas de la vegetació mediterránia, s'hi afegeixen altres factors que incrementen la
inflamabilitat. Moltes especies són xeróñtes, és a dir, estan adaptades a les dures condi
cions climatiques pero també resulten més inflamables.
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El pirofitisme és la característica que presenten algunes especies que es veuen afavori
des per la presencia dels incendis en 11ur competencia davant d'altres especies. Es deu a
que presenten mecanismes que els fan resistents al foc (l'escorca de l'alzina surera), que
rebroten després de l'incendi encara que hagin perdut les parts aeries (els roures, alzines
i mols arbusts), o que tenen gran facilitat per germinar després de l'incendi (els pins i
moltes altres especies del sotabosc).

Alguns autors estan estudiant actualment com aquests mecanismes faciliten l'autosucces
sió de les mateixes especies després d'un incendi, contradint l'opinió anteriorment accep
tada de la successió regressiva ocasionada pel foco

L'estat del sotabosc és també un factor important en la propagació dels incendis, i es
pot afirmar que en els darrers anys, a mida que s'han deixat d'aprofitar molts boscos per
activitats no exclusivament madereres (carboneig, pastura), la carga de combustible del
sotabosc ha augmentat considerablement.

En una taula que medeix el risc d'incendi de les diferents especies segons el coeficient
d'inflamabilitat, elaborada'per l'ICONA, en la que el rnáxim coeficient és 10que correspon
al mato11ar; el pi blanc i el pi insigne tenen un coeficient de 7, i el pinastre de 6.

EIs factors mencionats expliquen perqué les especies més afectades pels incendis són:

El pinastre (pinus pinaster) que forma plantacions considerades cultius i boscos més
o menys modificats que ocupen grans extensions, sobretot a Galícia i el Cantabric, que
han suposat una mitjana de 24.300 ha cremades per any en el període 1968-1985, el que
equival al 33% de la superfície forestal incendiada.

El pi blanc, que ocupa grans extensions de les terres mediterránies entre el mar i els
1.000 m preferentrnent en terrenys secs i calcaris, pero que pot viure perfectament en els
silícics; comparteix el trist honor d'especie més calcinada, amb una superfície mitjana
de 18.958 ha el que suposa el 26%, de les extensions arbrades cremades.

Hectárees incendiades per especies
dades ICONA 1968-1985

ALTRES PINS (20,2 %)

CULTIUS F. (14,4 %)

PLANIFOLIS (5,8%)

PINASTRE (33,5%)

L PI BLANC (26,1%)
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La superfície cremada corresponent a boscos planifolis (alzines, faig i castanyer, princi
palment) no arriba al 7% del total. El 14% de superfície incendiada correspon als cultius
forestals: d'eucaliptus, pi insigne (pinus radiata) i pollancres (populus) que són especies
de creixement rapid. Tota la resta correspon a diferents especies de pins.

2. Les causes deIs incendis forestaIs

Crida l'atenció l'elevat nombre d'incendis de causes desconegudes: el 40% en el període
estudiat 1968-1985.

Després de trenta anys d'insolita profusió d'incendis encara no es disposa d'informació
fidedigna sobre la major part de les causes que els han originat.

L'única causa natural dels incendis forestals és el llamp, ocasionat sobretot, a les tor
mentes dels mesos de juliol i agost, i que suposen el 4 % del total d'incendis, el 96% res
tant és degut a causes humanes.

Les dades publicades per l'ICONA entre 1968 i 1985, atribueixen el 36% de les causes
del total dels focs forestals a causes intencionades, i l'estudi de Prieto apunta la conve
niencia de comprovar la relació existent entre aquest tipus d'incendis i l'ús anterior i poste
riors dels terrenys forestals: terrenys poc productius que esdevenen infrastructures o urbanit
zacions.

Per altra part, l'aprofitament de la fusta cremada és quasi d'un 90%, i la relació entre
excés d'oferta i preus descendents condueix a pensar que es poden donar incendis amb
intencions especulatories.

Al Nord i Nord-est d'Espanya hom relaciona un ús excessivament freqüent del foc i el
descontent de la població davant de la política forestal de les repoblacions amb especies
de creixement rapid. L'exemple paradigmatic és Galícia que és la comunitat autónoma en
la que el nombre d'incendis intencionats és més elevat.

EIs canvis d'ús i els canvis de les formes de gestió dels terrenys han esdevingut de
forma paral-lela a la industrialització i el creixement de la població urbana, i ara formen
un bon grapat de causes indirectes de l'increment del nombre de focs i de la seva
perillositat.

- La reducció de la població agrícola que actualment és, en xifres absolutes, la meitat
de la que era el 1940; ha comportat l'abandó de molts nuc1is que estaven en relació directa
amb l'entorn forestal.

- L'ús de combustibles fossils ha suposat una drástica reducció en l'aprofitament del
brancatge i la llenya com a combustible domestico Les restes de les tales han passat a in
crementar la carga potencial de foc als boscoso

- La reducció de les pastures ha suposat també l'increment de la perillositat del sota
bosc xerofit,
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- L'extensi6 de les plantacions de monocultius (especialment els cultius forestals), com
el pinus pinaster ha presentat elevats graus de sinistralitat.

De forma paral·lela ha crescut l'ús social dels espais forestals com a ámbits de lleure
als que es traslladen els comportaments urbans, amb la inconsciencia del perill que supo
sen les practiques negligents en un entorn que incrementa la seva fragilitat a mida que
augmenta la pressi6 urbana que suporta.

Aquestes causes d'incendis per la freqüentació dels ciutadans s6n més elevats en un 61%
que les negligencies derivades de les activitats agrícoles i forestals, comptant en el promig
anual de les causes dels focs en el període 1969-1985. Aquest apartat de les negligencies
equival al 20% del total de les causes comprovades d'ignici6 del bosc.

Lanalisi de les causes és fonamental a l'hora de dissenyar les estrategies de prevenci6
(Brandshaw, W. dellaboratori de foc de Riverside, California, 1989). Les polítiques de
prevenció haurien de tenir en compte aquestes tendencies generals de la causalitat i les
particularitats de les distintes condicions mediambientals i socioeconomíques.

Thmperatures i precipitació
Manresa 19'79-1988
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Causes deIs incendis
dades ICONA 1968-1984

HUMANES (96,0%)

NATURALS (4,0%)

Incendis per negñgencíes
dades ICONA 1968-1985 de tot I'Estat

Altres (17,1%)

Fumadors (31,8%)

~ Crema pastures (14,5%)

Crema no foro (20,8%)

',- Crema forestal (2,8 %)
Fogueres (13,0 %)

3. Valoració de la política de lluita contra els incendis forestals
a l'Estat espanyol en relació a la superfície cremada

Va ser el 1956 l'any de l'inici de l'organització de les activitats de defensa contra els
incendis, i fins l'any 1968 van desenvolupar-se tot d'accions que encara no tenien un marc
jurídic propi:
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- entre les actuacions de vigilancia destaquem la xarxa de detecció a Galícia que es
va identificar com la regió de major perill i la construcció d'una xarxa que ha sigut am
pliada, encara que no completada, en fases successives;

- de les actuacions de prevenció destaquem el cálcul de l'índex de perill basat en dades
meteorologiques i el disseny del model de pla de defensa;

- les mesures per l'extinció més importants van ser la prova per construir reserves d'aigua
i l'adquisició d'extintors de motxila. Es constitueixen grups de primera extinció formats
per veíns. Es compren vehicles tot terreny i s'inicien alguns treballs silvícoles preventius.

Malgrat les mesures inciades, de les 46.700 ha que s'havien cremat el 1961, el 1967 es
passa a 76.500 ha.

La Llei 8111968 sobre Incendios Forestales, encomana a la Dirección General de Mon
tes les campanyes de prevenció, els treballs de preparació i vigilancia i «la instrucción
de las organizaciones de pronto auxilio».

Aquesta llei considera els incendis forestals com un problema d'ordre públic i disposa que
els aparelIs de l'Estat: Govern Civil, Corporacions locals i Forces Armades intervinguin als
seus nivelIs respectius, mobilitzant si és precís a la població civil per les tasques d'extinció.

L'any 1970 la superfície cremada havia tornat a augmentar a 87.300 ha. En un nou intent
legislatiu l'any 1972 va apareixer el Reglamento Sobre Incendios Forestales que desenvo1upava
les propostes de la llei i encarregava a l'ICONA la formulació dels plans de defensa d'am
bit comarcal, provincial, regional i nacional que havien de contemplar les mesures educa
tives, preventives i d'extinció. El reglament desenvolupa també la regulació del Fons de
Compensació d'Incendis Forestals.

L'augment de les pagines dedicades a disposicions reglamentaries no va aturar l'aug
ment d'ha calcinades, que el 1974 van assolir la xifra de 140.200 ha.

En els anys posteriors s'incrementen les dotacions per extinció, avions, vechicles, qua
drilles de reforc (que a l'any 1981 eren 1.000 a tot l'Estat), pero les mesures preses es reve
len totalment insuficients per aturar el creixement de les flames, que en van abrandar tan
tes extensions que es poden qualificar de realment catastrofiques: 434.800 ha l'any 1978.

L'any 1981 s'aprova el pla INFO-81 per la coordinació de tots els organismes que dispo
sin de mitjans utilitzables en la lIuita contra els focs forestals.

El nou sostre de la negra cursa de les ha de cendres a tot el territori espanyol correspon
a 1985 amb 486.300 ha.

A partir de l'any 1980 van ser traspassades les funcions de conservació de la natura a
les comunitats autonomes de Catalunya i el País Base, A les altres comunitats van comen
car a partir de 1985. Per a Catalunyales primeres disposicions propíes importants són a
partir de 1986.

Tenint en compte aquesta salvetat important, recollirem tot un conjunt de valoracions,
sovint de les mateixes publicacions oficials.
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Les polítiques emprades no parteixen d'una clara distinció de les causes ni de les distin
tes situacions deIs boscos en raó de la propietat, del tipus de vegetació i de risc potencial.

S'ha pensat la lluita contra el foc al marge de la política de repoblacions iniciada molt
abans. La xarxa de vigilancia es va pensar per les muntanyes de propietat pública i es van
seguir models que no encaixaven amb els tipus de vegetació mediterranis.

La política tracada ha seguit sempre els mateixos patrons, i ha estat mal desenvolupada
per manca de recursos humans i materials.

L'análisi de les inversions realitzades en els darrers anys revela que entre el 1981 i el
1984 els pressupostos invertits en prevenció han baixat en un 36%. Malgrat l'increment
del 10% de les quantitats destinades a extinció, el nombre d'ha cremades no ha disminuít.
Al contrari, podem interpretar que l'efectivitat no ha millorat si tenim en compte que els
incendis d'extensió superior als 5 knr', que són tan soIs un 1% del total pero que suposen
el 35 % de la superficie calcinada, no s'han reduít, sino que han augmentat.

La política de tractar els incendis com una qüestió d'ordre públic no ha servit ni tan
soIs per millorar la coordinació deIs efectius que intervenen en les tasques d'extinció, com
ho demostra l'escassa aplicació que s'ha fet de la llarga llista de missions assignades a
diferents departaments en els successius plans INFO.

Incendis i ha cremades a Espanya .
dades ICONA 1983-1989
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4. La política de Huita contra els incendis forestals a Catalunya
(evolució cronológica)

4.1. De 1980 a 1985

El Reial Decret 1.950/80 de 31 de juliol, va regular el traspas de funcions i serveis de
l'Estat en materia de conservació de la natura a la Generalitat de Catalunya.

Per tal d'orientar la seva política anti-incendis, els Departaments de Prevenció i Extinció
(bombers), i el del Medi Natural (DARP), van encarregar a un grup d'experts dirigits pel
prestigiós catedrátic de Botánica de la Universitat de Barcelona, Oriol de Bolos, que fes
sin «una reflexió conjunta perqué és molt més important lluitar a fi d'evitar que l'incendi
comenci... que no pas multiplicar indefinidament el dispositiu d'extinció». Dos anys més
tard, l'estudi enllestit, defensa la necessitat d'aprofundir la recerca en aquest camp i pro
posa tres línies d'actuació:

- Educació del públic i control de les conductes perilloses.
- Reforcament de la vigilancia rural per part de la Generalitat.
- Mesures de silvicultura preventiva.

En els primers anys, la Generalitat no va tenir un política propia i va comprometre els
seus organs a col-laborar amb l'administració de l'Estat a treballar en el Pla de Coordinació
per la Lluíta contra els Incendis Forestals de 1983, que va ser l'aplicació a Catalunya
del Pla INFO de 1982. A banda de la regulació de les activitats agrícoles i de lleure que
poguessin resultar perilloses, el Pla INFOCA 83 va establir la necessitat de redactar els
Plans Basics Municipals de Lluita contra els Incendis Forestals.

El Pla INFOCA detalla minuciosament les missions deIs ajuntaments, de l'administra
ció autonómica, la Secció del Medi Natural del DARP, el Servei d'Extinció d'Incendis;
i el Govern Civil, tant en les fases de prevenció com en les d'extinció.

Pel que respecta a la realització d'a110 planificat, el Servei d'Extinció d'Incendis de
la Generalitat es queixava en un document de juny de 1985, de que tan sols s'havien redac
tat correctament 11 Plans Municipals a Barcelona, 2 a Girona i 3 a Lleida. En el mateix
document es destaca, per altra part, la qualitat del treball realitzat per 1Agrupació Agríco
la i Forestal Natura Viva que agrupa els municipis de Pinós, La Molsosa, Riner, de la
comarca del Solsones, amb la veína Cardona, de la comarca del Bages.

Ni els ajuntaments ni el Servei de Medi Natural van disposar de mitjans tecnics ni hu
mans suficients per complir els compromisos dictats pel Pla INFOCA. Sense aquestes ajudes
era impossible pensar que aquells municipis més necessitats de la redacció deIs Plans Ba
sics, que eren els que tenien més massa forestal, poguessin fer-ho pel seu compte, perque
eren municipis formats per petits nuclis rurals amb pocs recursos.

Aquest anys de 1985 el nombre d'ha cremades a Catalunya va ser de 13.285,
pero paral-lelament creixien les veus que reclamaven l'adopció de mesures realment
efectives.
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4.2. De 1986 a 1989

~ Prec, 85

El 1986 el nombre d'ha cremades s'acosta a la trágica xifra de 70.000, (només en
dos incendis es van cremar més del 50% del total, i el nombre de focs va ser inferior
al de 1985). És evident que aquesta xifra esfereídora va ser resultat de la fatal confluen
cia d'un conjunt de factors. Pel que respecta a la climatologia, cal dir que la temporada
de més risc, va ser extraordinariament eixuta i calorosa, especialment els mesos de
maig i juny que van incrementar l'índex d'inflamabilitat. A més, la carrega de foc era
augmentada per les condicions rigoroses dels dos hivems anteriors en que les fortes
gelades de fins a 20° per sota de zero, i les nevades van esqueixar molt brancam. En
aquestes condicions de debilitat molts boscos de pi blanc de les planes de l'interior
van ser atacats per un a plaga d'escolítids que en situacions de normalitat tan sols afecta
ven la fusta morta.

La concurrencia de factors extraordinaris no eximeix a les administracions implicades
de l'incompliment de les mesures dictades en el Pla INFOCA que evidencia la feblesa dels
mitjans implementats.

Hom considera que «l'incendi d'un lloc prestigiós com el de Montserrat» (J. Amigó,
en un treball de la Universitat de Perpinya), va suposar un revulsiu per a tots els estaments
de la societat catalana que ja era fortament sensibilitzada.
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Per fer-nos una idea del ressó social que va tenir el problema aquell estiu, bastara consi
derar que el dossier que recull tota la premsa catalana sobre el tema entre els mesos de
juny i juliol (quan encara no havia cremat Montserrat) té 159 pagines.

En el mes de setembre s'anuncien les primeres mesures extraordinaries:

- La Diputació de Barcelona inicia un pla extraordinari dotat amb 400 milions per do
nar suport tecnic als municipis per tal de redactar el planejament municipal i per l'execu
ció de mesures preventives. Uns 100 milions van ser invertits en els pares naturals que
gestionava la propia Diputació.

- La major part deis Plans Básics realitzats a la província de Barcelona van ser-ho pel
servei de Pares Naturals de la Diputació provincial, que, a més, va completar el pla Basic
amb un altre instrument: el Pla Municipal de Prevenció. Segons aquesta corporació, l'any
1987 s'havien enllestit els planejaments de 68 municipis de la seva demarcació.

- La Conselleria d'Agricultura impulsa el programa «Foc Verd» que es proposa invertir:
550 milions per fomentar Agrupacions de Defensa Forestal.

93 milions per sistema de vigilancia.
389 milions per tractaments preventius.

53 milions per sistema expert i centre de control.
393 milions per repoblacions,
40 milions per subvencions als afectats pels incendis.

Climogrames deseni '79-88 i any 86
Manresa «La Cuila»
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Per al conseller Miró i Ardevol es tractava de «posar en funcionament un model de pre
venció del tot nou en l'area mediterrania- que havia de seguir els criteris de creació de
les Associacions de Defensa Sanitaria integrades pels ramaders.

En realitat ja existien agrupacions formades pels propietaris que havien decidit afrontar
plegats els problemes dels incendis.

En el primer any es legalitzen un bon nombre d'agrupacions, que han de complir la con
dició que en formin part els ajuntaments i els propietaris (al menys el 20% dels titulars
o bé els que detentin la propietat del 50 % dels terrenys forestals).

L'administració catalana promou en un principi un tipus d'agrupació formada per un gran
nombre de municipis, i per aconseguir-ho aplica uns criteris en la concessió de subven
cions que afavoreixin les grans associacions.

Per tenir accés a la subvenció máxima de dos milions i mig per municipi, cal que l'agru
pació presenti un programa per la prevenció i l'actuació immediata, que molt sovint va
resultar ser un document excessivament general per un territori de molts milers d'hectárees,

Des de finals de 1986 a la tardor de 1987, es van dictar les normes que havien de regir
la política contra els incendis de la Generalitat:

- 20 d'octubre de 1986, decret de creació de les ADF.
- 24 de novembre de 1986, Llei de concessió d'un credit extraordinari per financar el

programa «Foc Verd».
- 18 de desembre de 1986, decret que ordena l'elaboració de Plans de Prevenció pels

espais protegits.
- 29 de gener de 1987, decret que concreta les condicions per subvencionar les ADF

i estableix línies d'ajut per actuacions preventives (tractaments silvícoles, camins, punts
d'aigua, arees recreatives... ).

- 4 de marc de 1987, decret que estableix les zones de risco
- 23 de setembre de 1987, decret de constitució del Consorci de Recerca Ecológica i

aplicacions Forestals entre la Generalitat, la UAB i l'Institut d'Estudis Catalans.

4.3. EIs bombers

En aquests anys, a partir de 1985, e1s Serveis d'Extinció d'Incendis de la Generalitat
han anat millorant el seu equipament tecnic i huma. Es van definir els tipus de dotacions
materials i de vehic1es més aptes per intervenir en els focs forestals (vehic1es tot terreny,
manegues de 25 mm, etc).

Els bombers van participar en les tasques preventives, prenent part en una tanda de reu
nions informatives per desenvolupar els plans previstos en l'INFOCA, inc1ús van contrae
tar personal técnica, per ajudar als municipis a realitzar-los. No estem segurs pero, que
s'hagi tret tot el partit possib1e a la utilització dels Plans Basics en el moment de l'atac al foco

S'ha donat el cas que hem participat personalment en l'extinció d'alguns focs importants
i el comandament no disposava de la cartografia d'aquell terme, per dirigir les operacions.
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L'esforc pressupostari abocat al programa «Foc Verd», segurament va minvar les expec
tatives de millora d'equipament que tenien els bombers que, no obstant, en els darrers
anys han assolit un nivell tecnic important, especialment en els mitjans aeris: helicopter
de comandament, i helicopter bombarder que pot llencar 400 litres d'aigua en un sol cop
sobre punts molt inaccessibles amb una freqüencia molt alta, si es disposa d'un punt d'apro
visionament proxim,

Llur efectivitat, molt millorada amb la direcció aeria de l'extinció i amb l'increment de
personal en la temporada d'estiu, ha estat complementada amb les ADF. Aquestes hi apor
ten el coneixement del terreny, el subministrament d'aigua i provisions, el personal i els
mitjans propis, que sovint han estat suficients per aturar els focs al seu inici, o importants
per la contribució a la finalització de nombrosos incendis importants.

Incendis i ha cremades a Catalunya
dades ICONA 1980-1989
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4A Els resultats

El 1987, els incendis es van reduír a 338, i l'any següent a 233.

De la mateixa manera que l'increment espectacular de les hectárees cremades no va ser
degut al retrocés de la política aplicada, el descens impressionant dels anys següents no
es pot atribuir totalment a les millores experimentades.
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És cert, que el grau de preocupació social pel problema era elevat i aixo es devia traduir
en una major prudencia per part de les persones que transitaven pel bosc.

L'increment de la vigilancia practicada per la guarderia forestal, -que va augmentar
constantment el seus efectius-, pels voluntaris forestals, pels punts de vigilancia fixos,
per les ADF i adhuc per mitjans aeris que esporádicament volen els dies de més perill;
s'ha notat en un descens del temps que triga a detectar-se el focus d'ignició. 1 segurament
també en l'actitud deIs visitants que entren en contacte amb els vigilants.

Cal dir, també, que les condicions meteorologiques deIs anys posteriors no van ser tan
desfavorables com les deIs 1985 i 1986.

5. Criteris per valorar les estrategíes aplicarles en la lluita contra els
incendis forestals

No és d'estranyar que en un clima de creixent preocupació per aquest greu problema
hagin sorgit diferents forums per debatre el tipus de mesures que calia aplicar. EIs que
nosaltres hem seguit directament són els següents:

- «La prevenció deIs Incendis Forestals», 1 i 2 de juny de 1987, organitzat per la Dipu
tació de Barcelona.

- «Jornades Forestals», Tl i 28 de juny de 1987, organitzat per la Fundació Esico.
- «Jornades Tecniques sobre Agrupacions de Defensa Forestal», 26-Tl de marc de 1988,

organitzades per la Direcció General de Política Forestal del DARP.

Tothom creu que la solució passa per la prevenció, pero aquesta s'entén de formes dife
rents. En aquest apartat ens proposem explicar breument les principals accions preventi
ves que poden ser efectives en l'area mediterránia.

Els objectius de les accions preventives són dos:

1. Evitar que el foc comenci.
2. Reduir els seus efectes quan ha comencat.

1. Per evitar que el foc comenci, cal un coneixement previ de les causes deIs focs en
el territori sobre el que volem actuar, llavors podrem posar l'accent sobre unes o altres
d'entre aquest conjunt de mesures:

- Mesures informatives, que donin a coneixer el perill de foc, i que expliquin la con
veniencia de respectar les disposicions encaminades a evitar-lo. EIs cartells són les més
senzilles, pero s'ha de pretendre una tasca educativa més profunda. Cal que els usuaris
del bosc el valorin en tota la seva dimensió i canviín els seus comportaments per fer-ne
un ús més respectuós. S'han de prendre mesures dirigides específicament als grups d'usuaris
que tinguin les mateixes afinitats: cacadors, pagesos, boletaires, excursionistes...

- Mesures de vigilancia. Que poden ser punts fixos com les torretes que divisen am
plies zones i donen avís de les columnes de fumo
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Si la vigilancia és mobil, no domina tant territori, pero pot connectar directament amb el po
tencial iniciador del foc, i d'aquesta manera es completa la tasca informativa amb una missió
més dissuasoria, És impossible pero, pretendre que la vigilancia pot cobrir absolutament tot
el territori, per tant no podem oblidar la tasca educativa substituint-la per la missió policial.

- Tractament dels usos periUosos. Com poden ser la clausura d'abocadors incontro
lats, o l'acondicionament d'arees de lleure en llocs de més afluencia de visitants per fornir
el paratge d'unes mínimes condicions que facilitin l'accés deis ciutadans i evitin el perill.

2. Per facilitar les tasques d'extinció, també ens sera útil la vigilancia, molt més si
els vigilants disposen d'un mínim de material per fer la primera actuació, que si ha estat
prou rápida i afortunada podrá ser definitiva.

En un territori com el nostre en que l'accés rápid al focus inicial pot significar la dife
rencia entre una ha cremada o uns milers, l'existencia de Grups d'Auxili Immediat ben
organitzats pot ser fonamental. A més de la vigilancia, les seves tasques han de ser:

- Accedir rapidament amb equipament lleuger al focus inicial.
- Informar per radio de les proporcions del foc i fer la primera intervenció.
- Facilitar les indicacions necessáries per que arribin els bombers.
- Posar els seus efectius a disposició del comandament deIs bombers, i assessorar-lo

merces al seu coneixement del terreny.
- Aprovisionar d'aigua i vitualles.
- Organitzar els grups de reforc, un cop extingit l'incendi per evitar la revifalla.

Pero passa sovint que l'accés al punt en el que cal trencar l'avenc del front és difícil,
i els camins desconeguts, i el transport de l'aigua molt pesat; llavors els més grans esforcos
resulten infructuosos.

Les tasques d'acondicionament previ del territori ens ajudaran a apagar l'incendi molt
més rapidament:

- Una xarxa viaria básica amb pistes rápides i els marges estassats per que puguin
actuar de tallafocs.

- Una serie de punts d'aprovisionament d'aigua de fácil accés inclús pels helicopters
bombarders.

- EIs tractaments silvícoles preventius incorporats a la gestió del bosc que procura
ran la discontinuítat de les masses boscoses, tot servant els objectius que s'hagi proposat
el pla de gestió de la finca, pero integrant el risc d'incendi com un més deIs elements
amb que cal comptar.

Tot aquest conjunt d'actuacions han de ser metodicament estudiades, prioritzant amb
rigorosa i detallada planificació.

Dos instruments tecnics, s'han desenvolupat per facilitar aquesta tasca:

1. El Pla Basic Municipal de Lluita contra els Incendis Forestals.
2. El Pla Municipal de Prevenció.
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Aquests instruments que es van impulsar amb el Pla INFOCA, ja han demostrat la seva
validesa per tot un seguit de raons:

- Parteixen del municipi com unitat territorial, pero cal que siguin contemplats en el
conjunt comarcal, dones el foc no reconeix els termenats municipals. És molt convenient,
i així s'ha comencat a fer, estructurar els plans municipal s en unitats superiors: l'area d'una
agrupació de municipis, i especialment la comarca.

- Són un sistema de planejament senzill que resulta maximament eficient quan s'elabo
ra amb la participació directa dels agents locals: ajuntament, propietaris i voluntaris dels
Grups d'Auxili Immediat.

1. El Pla Básíc Municipal de Lluita contra els Incendis Forestals és la recopilació
en document de fácil utilització, que conté la informació indispensable per establir l'estra
tegia d'una rápida i eficac intervenció en l'extinció de l'incendi.

En el planol, generalment d'escala 1:10.000, hi són reflectides les masses forestals se
gons llur combustibilitat, els camins codificats en funció del tipus de vehicles que els po
den transitar, el tracat de les línies electriques, la localització dels punts d'aprovisionament
d'aigua, de les botes, de les emissores...

És un document que cal tenir actualitzat i per tant l'han de fer servir els directors de
les tasques d'extinció i els coneixedors del terreny.

2. El Pla Municipal de Prevenció ha de recollir el planejament de totes les actuacions
que milloraran les condicions de lluita així com el seu calendari d'execució.

6. Com s'ha dut la política de prevenció a Catalunya

Un cop acceptada la validesa dels instruments de planejament cal respondre una serie
d'interrogants que seran els que concretaran el tipus de política aplicada: Qui planifica?,
Qui realitza allo planificat? Qui paga el cost de les actuacions?

Aquestes preguntes tenen molt diferents respostes segons siguin les condicions de la pro
pietat dels boscoso

Al sud de Franca, a la Catalunya Nord, on els boscos tenen unes condicions similars
a les nostres degut a la influencia mediterrania, les condicions de la propietat són molt
diferents: allá el percentatge de boscos públics és molt més elevat. És l'Office National
des Fórets qui té la missió de la protecció i reconstrucció dels boscos mediterranis i per
aixo disposa dels fons de l'estat i del FEOGA (de qui reben el 43 % de les inversions realit
zades). Entre les tasques que tenen assignades es troben: la creació i manteniment de talla
focs i de pistes forestals, l'estassada de marges de camins, etc. Amb tot els conservacionis
tes francesos es queixen de la manca de mitjans per dur a terme la vigilancia.

EIs boscos privats han de ser supervisats en la seva gestió per la Direction De
partamentale de TAgricuíture et de la Forét, a través dels Plans Simples de Ges
tió que han de menar l'ús de totes les superfícies forestals superiors a les 20 ha.
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Un cop més la manca de recursos (un equip de sis persones ha de fer-se carrec de
72.000 ha) impedeix a la practica que es puguin complir efectivament les missions de
vigilancia encomanades.

A Catalunya, va quedar clar que el programa «Foc Verd» significava un canvi
d'orientació de la política representada pel Pla INFOCA, que de fet no va assolir els
proposits ambicionats. En tot cas, el Pla INFOCA pretenia desenvolupar el planejament
de les actuacions preventives i la coordinació de tots els estaments implicats en la
lluita contra els incendis forestals. El programa «Foc Verd» no s'ha plantejat encara
aquestes necessitats.

Al nostre país el 'i57 % de la superfície forestal és de propietat privada, i aquest factor
és determinant a la hora de triar quina ha de ser la política que responsabilitzi a la propie
tat en l'acompliment de les missions de servei públic que els boscos han de complir.

Ja hem justificat anteriorment que els instruments de planejament proposats requerien
la participació dels agents locals: ajuntament, propietaris i voluntaris, pero molt sovint
-com ja hem dit- els ajuntaments que en tenen més necessitat (els dels municipis rurals)
són els que tenen menys mitjans. També ha quedat dit que algunes institucions han ajudat
a la realització dels planejaments.

El programa exigit a les Agrupacions de Defensa Forestal no guardava relació neces
sariament amb els dos instruments citats, i s'ha perdut una bona oportunitat d'assolir un
grau més elevat de rigor en l'ordenament de les actuacions preventives.

De la realització d'allo planificat s'han responsabilitzat darrerament les ADF en les que
estan representats els sectors implicats. Algunes actuacions han sigut impulsades separa
dament per propietaris o per ajuntaments.

En les dues institucions que vetllen per la prevenció dels incendis hi ha línies de
subvenció destinades a les actuacions preventives. Sovint es financia el 50% de l'obra
i la resta ha de sortir dels fons locals, i aixo ha suposat l'aturada de les actuacions
perqué els propietaris dels boscos menys rendibles o els ajuntaments poc solvents no
poden fer front a les despeses de les obres, sobretot les infrastructures del territori.
En el cas de municipis inclosos dins un pare natural o de molts pocs habitants, la Dipu
tació subvenciona fins el 75%.

Dels 135 milions que formaven el total d'inversions per prevenció de la Diputació fins
l'any 19'i57, el 85% es van destinar a les infrastructures del territori, i la resta a material
d'atac directe al foco

Per les dades que disposem, la major part dels 550 milions del programa «Foc Verd»
de la Generalitat, s'han destinat a l'adquisició de material de lluita directa.

D'aquesta analisi i de la nostra experiencia personal deduim, que les Agrupacions de
Defensa Forestal tenen un carácter marcadament intervencionista, que segurament és efec
tiu pero que en tot cas, ha de ser molt ben coordinat amb els responsables de les tasques
d'extinció, i sobretot, no s'haurien d'oblidar les tasques de planificació.
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Lexperiencia recollida fins al moment actual demostra que aquestes estrategies de prevenció
són encertades i han reduít el nombre d'incendis, han canviat radicalment el repartiment de les
causes que els han originat, i han ajudat aminvard'unaforma molt notable la superficie cremada.
Aixo ho podrem demostrar analitzant una área determinada: El Bages en la que hanconfluít els
esforcos dels sectors locals més sensibilitzats amb les directrius de la política global a Catalunya.

Ineendis i ha a Espanya i a Catalunya
dades ICONA 1983-1989
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7. El proeés associatiu per eombatre el foe al Bages

7.1. Anteeedents histories

Evoluciá deis bascas

L'any 1965, més de la meitat del territori del Bages era cobert per superficie arbrada,
que superava de bon tros els conreus i el terreny urbanitzat.

La major part d'aquesta superfície forestal estava dominada per una combinació de matoll
i pi blanco Són prou conegudes les característiques pirofites d'aquesta explosiva combinació.

Históricament, pero, no havia estat així. Fa uns 100 anys, aquests turons avui coberts
de pins, havien estat conreats. Els actuals incendis han deixat al descobert les parets, fetes
amb pedra, que delirnitaven les feixes i les barraques típiques de les vinyes del passat.
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Anteriorment, moltes d'aquestes zones eren poblades per autentics boscos de roures i alzi
nes, com podem veure encara en redui'ts espais protegits de la comarca. La producció de
fusta determina les tallades selectives que potencien el pi en detriment de les especies de
creixement lento Aquest tipus d'actuació forestal ha deixat els nostres boscos en l'estat ac
tual d'extrema fragilitat davant el foco

Les primeres associacions d'ajuda mútua

Aquesta situació va fer que els incendis forestals, en augmentar la pressió urbana sobre
els boscos de la comarca, es convertissin en un fenomen habitual.

La primera agrupació de propietaris que es va crear a la nostra comarca fou, l'any 1973,
al Pont de Vilomara, per fer front a les despeses que generava l'actuació dels bombers
en combatre els incendis forestals.

Posteriorment en sorgiren d'altres, com Amics del Bosc, de Sto Mateu de Bages; Natura
Viva, creada fora de la comarca pero inc1oent-hi Cardona, i Defensors del Bosc de Caste
lladral.

7.2. El Bages, una comarca especialment calcinada

A les condicions especialment pirofites dels boscos del Bages, s'hi van afegint altres
factors que configuren la situació actual.

A la tardor del 1980, un incendi va arrasar 3.000 ha als municipis de Rajadell, Agui
lar de Segarra i Castellfollit del Boix. Al 1984, 700 ha a Castellnou de Bages, Súria
i Callús.

Dos hiverns especialment crus, l'any 1985 i 1986, amb gelades de 20 graus sota zero
i fortes nevades, malmeten molts arbres que resten al bosc i s'afegeixen a les restes de
les tallades, capcades i brancatge, que no havien estat retirades. A més la debilitat dels
pins afavoreix la propagació dels escolítids que ataquen molts arbres que han quedat
dempeus.

Totsaquests factors augmenten en una terrible proporció la cárrega de foc que acumulen
els nostres boscoso Si a tot aixo hi sumem les secades, podem qualificar de logic el de
sastre que suposen les 13.000 ha cremades al Bages els estius del 85 i 86, perqué no es
va prevenir a temps.

En aquestes condicions, l'actuació de les agrupacions existents, a pesar de les Ii
mitacions dels seus mitjans, va impedir que molts petits incendis augmentessin la
magnitud del desastre. 1 també es van fer notar col-Iaborant en l'extinció d'incendis
importants, en moments en que els efectius del Servei d'Extinció resultaven totalment
insuficients.

Els mitjans de comunicació van destacar la importancia de la participació de voluntaris,
pagesos i urbans, que van treballar molt, malgrat la manca de recursos materials i la deseo
ordinació existent.
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7.3. La resposta social és l'inici del procés

La reacció social a la nostra comarca havia estat anterior a l'incendi de la muntanya
de Montserrat. N'és una mostra la campanya «Perun Bages Viu», que van promoure con
juntament el diari Regió 7 i els 5 ajuntaments afectats per l'incendi de 1985, que va des
truir 6.000 ha de bosc al SE del Bages. Aquesta campanya, en un principi, tenia l'objectiu
de recollir diners per dedicar-los a repoblar. Es van recollir prop del milió de ptes. pero
amb elles poca cosa es podia fer. No obstant van servir perqué molta gent refiexionés so
bre la importancia del bosc, dones la major part d'entitats de la comarca es va adherir
a la campanya.

També va ser molt important el treball que es va fer a l'entorn del dossier «El bosc,
un amic» elaborat conjuntament per la Casa de la Natura i l'Aplec de Mestres del Bages.
Treball en el qual participaren quasibé totes les escoles del Bages i també d'altres pobla
cions de Catalunya. Tenim constancia de Mataró, Sto Pere de Ribes i alguna escola de
Granollers.

Va ser, pero, després de l'estiu del 86, quan aquesta indignació popular va cristalitzar
en accions destinades a salvar els boscos que quedaven.

A Manresa es forma una coordinadora on s'apleguen gran quantitat d'associacions, de
tot tipus, i promouen una colla d'accions. Dins d'aquest marc, i abans de la publicació
del decret que parla per primer cop de les ADF, la Casa de la Natura, proposa i s'encar
rega de promoure una agrupació comarcal de tots els grups interessats en la defensa dels
boscos. S'inspira en les propostes signades per l'equip que encapcala Oriol de Bolos, en
el qual es propugna la creació dels grups municipals de Protecció de la Natura. Es plante
ja reunir els municipis per reclamar de les institucions l'ajuda técnica i económica neces
saria per dotar aquests efectius de capacitat d'intervenció irnmediata en el moment que
es detecti un incendi forestal.

7.4. Coordinació de les iniciatives locals

En aquests moments (octubre del 86), a la Casa de la Natura del Bages, s'apleguen grups
dels punts més allunyats de la comarca que, juntament amb les agrupacions de propietaris
anteriorment creades, es plantegen la coordinació comarcal per realitzar les tasques prio
ritaries següents:

- Conscienciació ciutadana.
- Millora de l'organització i equipament per lluitar contra el foco
- Forrnació de voluntaris a través de cursets.
- Relació amb les institucions que tenen competencies en el tema (Ajuntaments, Dipu-

tació i Generalitat).

Cal destacar que des d'aquest moment comptarem amb la col-laboració dels bombers,
en les persones dels respectius caps dels Pare de Mamesa i de Zona.
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7.5. Creacíó de la Unió de les ADF del Bages

En aquest temps, apareixen els programes especials de les institucions: el de la Diputa
ció de Barcelona, que proposa subvencions als ajuntaments, i el programa Foc Verd, que
vol impulsar la creació de les ADF.

Finalment, el sindicat Unió de Pagesos s'havia sortit amb la seva, feia molt temps que
propugnava la creació de les Agrupacions de Defensa Forestal, com abans ja s'havia fet
amb les sanitaries. També Natura Viva, Amics del Bosc i Defensors del Bosc, les tres del
Bages, ja havien demostrat la seva eficacia.

Al mateix temps que la Diputació de Barcelona va enl1estint els treballs dels Plans de
Prevenció, es veu un instrument valid la creació de les ADF i es decideix seguir el camí
obert pel DARP de la Generalitat.

Davant de les insuficients orientacions que dóna el Programa Foc Verd, pel que fa a
la constitució de les ADF i a la concreció de les seves tasques, decidim crear la Unió de
les ADF del Bages, tot i que en aquells moments (novembre del 86), no hi havia cap agru
pació legalitzada. En valorar de forma positiva els instruments de planejament existents,
les ADF del Bages decideixen que siguin el Pla Basic i el Pla de Prevenció els eixos del
seu programa d'actuació.

7.6. Resultats

a) Organització

A la primavera del ffl, només faltaven integrar en una o altra ADF dos municipis (d'un
total de 34 que té la comarca), els mateixos que falten en aquests moments. Un conjunt
de 11 agrupacions treballen al Bages, algunes constituídes per un sol municipi i la més
gran n'abasta siso

Des del gener del ffl, en prevenció d'incendis la Diputació de Barcelona ha invertit 17
milions de pessetes, preferentment en infrastructures (cal tenir en compte que la majoria
d'aquestes inversions són al 50%). Del programa «Foc Verd», al Bages s'han invertit uns
75 milions. La major part de les agrupacions, a part de les subvencions, es financien amb
aportacions dels propietaris i dels ajuntaments.

Tots aquests ingressos han fet possible que a la comarca es disposi de 330 bótes equipa
des, 170emissores, i altre material a disposició dels 799 voluntaris censats, que tenen per
missió la defensa de les 90.000 ha de boscos de la comarca.

b) E/s incendis

Aquest nivell d'equipament, juntament amb la gran quantitat de persones preparades i
organitzades per sortir en el moment d'un incendi, ha fet que aquests dos últims anys s'ha
gin aconseguit uns resultats excel-lents:
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1989
1990

Total
Incen.

46
33

Causes
natur.

19
14

Apagats
per ADF

21
14

Ha
cremad.

31,5
66,2

Sortid.
bótes

67
47

Nombre
volunt.

564

Sortid.
fora

27
26

Sobre el resu1tat de les dues campanyes podríem concloure que la rapidesa de la detec
ció i la intervenció han estat factors determinants. Molts incendis s'han apagat sense neces
sitar la intervenció dels bombers. La tasca de concienciació esta resultant efectiva, dones
el 43 % dels incendis són deguts a llamps quan la rnitja estatal és del 5 %. Aquesta propor
ció important dels incendis deguts als llamps no és a causa de la meteorologia sinó al des
cens deIs foes produíts per neglígencíes,

És important la coordinació i la solidaritat, les sortides a fora de la propia demarcació
han estat moltes i a vegades decisives. També cal remarcar que el coneixement de les cau
ses cada vegada és més gran i aixo permetrá concentrar els esforcos allá on calguin.

e) Planejament

Pero en l'apartat en que s'ha assolit un nivell més important, és en el camp del planejament.

Amb totes les dificultats que comporta haver estat els primers, la Unió de les ADF del
Bages ha aconseguit la redacció del Pla Comarcal de Prevenció que reuneix les actuacions
a realitzar a cada municipi, contemplades des de la perspectiva comarcal.

S'ha partit d'una proposta global excessivament ambiciosa que finalment s'ha concretat en
un Programa de Prioritats per als proxims anys. Les línies basíquesde les prioritats, són tres:

- Equipament d'emissores per millorar la comunicació.
- Vigilancia móbíl comarcal per cobrir les zones que no queden vigilades per les tor-

retes de guaita, al temps que aixo suposará tenir permanentment mobilitzada la primera
unitat d'intervenció en cas de necessitat.

- Infrastructures del terreny. Camins i estassades que han de deixar enllestida una
zona durament castigada pel foc al terme de Castellfollit de Boix. En aquests indrets es
dóna una important regeneració espontánia dels llocs cremats, pero resulta mo1t difícil
accedir-hi perque fa molt temps que no s'hi fan treballs silvo-culturals. Un nou incendi
en aquesta zona seria un cop fortíssim per les possibilitats d'auto-regeneració. Urgeix dones
l'actuació preventiva en els llocs d'aquestes característiques.

d) La conscienciació

Malgrat aquestes realitats esperancadores, hom no creu que s'hagi fet prou, sobretot en
el capítol de l'educació, pero també en aquest camp es pot aconseguir una bona empenta
gracies a un nou instrument que pot entrar en funcionament abans d'aquest estiu: es tracta
d'una exposició, «El bosc, un amíc-, així es titula, que podrá estar al servei de les ADF
perqué presentin als ciutadans la seva tasca, al temps que els transmeten l'adrniració que
senten pe1s seus boscos, tot i que siguin de vegades qualificats de «matollars arbrats», per
mantenir-los i si és possible, millorar-los,
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e) La coordinació

EIs incendis importants que s'han donat en els darrers anys han aplegat un important
gruix de rnitjans humans i materials: ernissores de les més variades freqüencies, moto
bombes i manegues que surten de vehicles molt diferents, una variada gama de colors en
els uniformes, i una gran dosi de voluntat, que malgrat tot, es tradueix en indecisió, ordres
contradictories., .. esforcos esmercats en va.

El coneixement mutu del personal ha possibilitat la cooperació, pero ja és hora de treba
llar sense improvisar, definint previament les funcions de cada un deIs col-lectius que es
troben per apagar el foc: bombers, ADF, agents forestals, Grups d'Intervenció Immediata,
Voluntaris Forestals... La Unió de les ADF espera que es concreti la realització d'un Se
minari per la coordinació que fa temps que va proposar.
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8. Conclusions

Una exigencia local ens ha servit per catalitzar les iniciatives sorgides de les diverses
polítiques estatals i de Catalunya. En aquesta experiencia hem pogut comprovar allo que
citavem al principi: El procés de reglamentació deis usos ecológíco-ambíentals ha de
ser assumit pel conjunt social amb convenciment.

Són els propis usuaris: propietaris, administracions locals, i l'ampli col-Iectiu que no
saltres hem definit per «voluntarís- entre els que es troben excursionistes, cacadors, ecolo
gistes ... ; els que han dinamitzat les estrategíes de prevenció que les administracions
han tingut l'encert de potenciar.

La racionalitat técnica, «la direcció adequada» a que ens referíem en la introducció,
esta representada en aquest cas, pel planejament. 1 és precisament la insuficiencia del
planejament el principal retret que podem fer a l'actual direcció de la política de prevenció.

No és suficient repartir bótes equipades pel territorio AqueIls que estan disposats atibar
d'una manega per Ilencar aigua contra les flames, han d'estar disposats a trepitjar els ca
mins amb un planol a la ma per planificar allo que pot fer innecessaria la utilització de
la manega. 1 l'administració els ha d'animar a fer-ho.

El fracás del Pla INFOCA no va ser degut a la incoherencia tecnica, va ser degut
a la falta de mitjans de desenvolupar-Io i al fet que basava la seva operativitat en una
estructura allunyada del teixit social real.

Aquestes propostes que semblen el camí encertat per Catalunya, pot ser que s'hagin d'adap
tar a altres comunitats en que la propietat de la terra o els usos tradicionals del bosc siguin
diferents. Cal tenir la sensibilitat per acomodar les estrategies preventives a les peculiari
tats locals.

En el terreny de les mancances no podem deixar de dir que les realitzacions de la cons
cienciació són molt migrades. EIs capitals invertits en aquest apartat han anat a les campa
nyes institucionals, sobretot les televisades. L'educació ambiental deIs usuaris del bosc s'ha
de programar des de l'especificitat de cada grup i comptant amb la participació directa
perqué és l'acció el millor instrument de formació.

L'altre camp en el que encara es pot avancar molt és el de la coordinació. 1 cal fer-ho
a tots els niveIls. En aquest terreny el Pla INFOCA determinava minuciosament les mis
sions assignades als diferents estaments, tot i que no es van arbitrar els recursos ni es va
procurar la participació deIs sectors més interessats.

No cal dir quina ha d'ésser la responsabilitat de les institucions en aquest apartat. No
ens ha de sorprendre a ningú que hi hagi diferencies en l'accent, pero és molt important
que, per entendren's amb els mateixos interlocutors, tots parlem el mateix llenguatge.

Si hem recordat tan sovint el Pla INFOCA, no és perqué enyorem una reglamentació
detallista, almenys de moment, -la reglamentació ha de sortir de I'experiencia. Creiem
que el que més convé en el moment actual és la promoció de l'encontre dels actors que
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representen diferents papers complementaris en aquesta funció. Cal determinar la jerar
quia, l'ordre en la intervenció; i si se'm permet continuar amb el símil teatral ... l'estrena
surt millor quan s'ha fet un bon assaig.

En aquesta obra que representem hi són cridats tots els personatges, perqué es tracta
de salvar l'escenari de la propia vida.
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