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Implicacions socials deis incendis forestals
(Una lectura geográfica)"

Rufí CERDAN i HEREDIA

Espero respondre a la confianca d'aquells que m'han permes accedir a aquesta tribuna,
aportant, sobre aquest greu problema, algunes reflexions que ajudin a dissipar el fum que
no ens deixa veure el bosc fins que els arbres són cremats.

EIs incendis forestals han deixat de tenir, en els darrers temps, la desesperant actualitat
que van tenir a casa nostra els estius dels anys vuitanta, i aquest fet positiu té una dimensió
negativa: el relaxament de la preocupació dels implicats. Com a activista gens imparcial
d'aquesta guerra incruenta voldria que aquesta aportació no es quedés en un exercici
academice

No obstant aixo, he procurat no atabalar la concurrencia amb la farragosa contundencia
demostrativa de les xifres, per destacar el que diferents disciplines científiques han aportat
a l'estudi del fenomen i a les respostes implantades. Creiem, que en aquest problema, com
en altres qüestions mediambientals, un gran col·lectiu d'experts s'embolica en costoses pro
postes tecnologiques, oblidant els elementals aspectes socials en els quals-i ara sí que
perdonareu l'arrogancia- els geografs tenim quelcom a dir.

En la primera part, sobre la identificació del problema, faré un repas de les aportacions
dels ecolegs i biolegs de casa nostra, així com dels forestals que representen les veus més
autoritzades -autoritats administratives- d'aquí i de l'Estat espanyol.

Després, un cop reconegudes les claus des de diferents disciplines, repassarem els as
pectes que tenen per a aquest geograf un interés més rellevant, sempre amb el benentes
que pretenem coneixer des de dins, motivats com estem per una resolta actitud de donar
al coneixement geografic una dimensió practica.
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Un repás a les aportacions de diferents naturalistes. L'incendi
forestal, fenomen biológíc

En els anys 1975 i 1976, un mateix article de Ramon Folch, «El incendio forestal,
fenómeno biológico», publicat a la revista Novatecnica i al primer número de l'aturada
revista Cuadernos de ecología aplicada,' va fer una valenta aproximació al problema
descobrint la responsabilitat dels rectors de la política forestal productivista espanyola
que van propiciar, en molts indrets, la substitució de les especies autoctones per les pine
des. Aquestes aliades del foc en virtut de l'anomenat pirofitisme, han anat subvertint la
tendencia natural de la successió a cobrir el país d'especies economicament menys inte
ressants.

Posteriorment, a finals dels vuitanta, alguns ecolegs, com Jaume Terradas, partidaris
de matisar el concepte de clímax, van concentrar-se, amb llurs equips, a estudiar la res
posta de la vegetació després dels incendis forestals i van matisar alguns dels extrems
certament tremendistes exposats fins aleshores, per posar en evidencia que els mecanis
mes desenvolupats per les principals especies vegetals mediterránies, asseguraven una certa
continuítat de la successió de la vegetació (auto-successió). La tossuderia humana, pot
anorrear aquesta capacitat natural per la repetició d'incendis en poc temps en un mateix
indret.?

Ningú no dubtava, pero, que calia actuar decididament perqué la gran extensió assolida
pels incendis superava de bon tros la capacitat d'auto-regeneració de la vegetació exis
tent, i lluny de caminar cap a la maduresa dels ecosistemes s'avancava a passos gegantins
pel camí de la desertització.

Alguns d' aquests autors i altres especialistes, amb la col-laboració de propietaris i
representants de les administracions, aplegats en un equip dirigit per Oriol de Bolos,
van exposar el 1983, a petició de l'administració catalana, que havia assolit les compe
tencies en el tema tres anys abans, una serie d'opinions relatives a la política del foc fo
restal.

Per tal d'orientar la seva política anti-incendis, els Departaments de Prevenció i Extin
ció (bombers) i el del Medi Natural (DARP), van encarregar-los que fessin «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». Després de dos anys, l'estudi
en1lestit defensa la necessitat d' aprofundir la recerca en aquest camp i proposa 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.

lA més, es va convenir la necessitat de permetre i estimular la participació ciutadana
des dels nivells més locals. 3
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Les aportacions deis forestals. L'incendi com a fenomen físic

En l'estat mediterrani quantitativament més afectat pel problema dels incendis forestals
-Espanya- el col-Iectiu tecnic dels responsables de la lluita contra els incendis, els en
ginyers forestals, produeix forca literatura, i entre ells, destaca especialment el Director
de l'Área contra Incendios Forestales de l'ICONA, Ricardo Vélez. Aquest organisme ha
via estat encomanat pel Reglamento Sobre Incendios Forestales de l'any 1972, per dirigir
la lluita a tot 1'Estat .espanyol.

Dins d'aquesta producció, es repeteix anualment allo que s'escriu sobre plans de lluita:
els plans INFO, que van tenir, i tenen, multitud de variants expressades amb terminacions
afegides a l'INFO, que el qualifiquen en el temps i en l'espai (INFOCA82, INFOGA90... )

Un aspecte que cal ressaltar justament, ha estat la implementació d'un aparell estadístic
important, basat en un full d'informe que omplen els agents forestals després de cada in
cendi, i que a hores d'ara permet disposar d'un banc de dades importante

Hi ha una part de reflexió encaminada a l'explicació de la causalitat, que després co
mentarem; pero en l'apartat en el qual hi ha hagut una producció més notable, tot i que
sovint no es publica sinó internament en cursos de formació, ha estat en l'enginyeria dels
procediments d'extinció. En aquest camp han recollit els estudis americans que contem
plen el foc forestal com un fenomen físic, deduint experimentalment les equacions que
relacionen tots els parametres físics, especialment els ambientals, que intervenen en un
foc de vegetació.

Aquests algoritmes han servit de base per desenvolupar el programa informatic BEHA
VE, que pot preveure el comportament del foc, i orientar el responsable d'extinció
sobre els recursos adequats per intervenir en la maniobra. Una versió incorporada a
una base cartográfica digital, el programa CARDIN, pot simular en un territori donat,
previament digitalitzat, l'evolució d 'un foc a partir de les variables atmosferiques dona
des.

Altres aplicacions tecnologiques sofisticades s'orienten a l'ús dels detectors d'infra-roigs
per la vigilancia fixa automática, o dels GPS (Global, Position System) per fer un recomp
te precís de les zones cremades."

Fins aquí hem fet un repas d'aquells aspectes relacionats amb aquest problema que eren
més clarament extra-geografics, Tot seguit, citarem aquells que hom pot considerar més
directament atenyents als objectes d'estudi de la geografía, ja sigui en la dimensió espa
cial, o en allo que preocuparia a uns actuals representants de la tradició ecológica en geo
grafía: les relacions entre l'home i el seu medie

Sobre la distribució espacio-temporal deis incendis forestals

L'homogeneítzació dels procediments estadístics ha permes disposar de la informació
precisa per coneixer les epoques, els dies i les hores de maxim perill, i, fins i tot, per
precisar les arees geografiques que presenten un grau de risc més elevat.
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Des de l'any 1987 la Generalitat de Catalunya disposa d'un Mapa de Risc Potencial d'In
cendi Forestal elaborat amb les possibilitats que ofereix la cartografia digital. Va ser realit
zat pel DARP i l'Institut Cartografíe, amb la finalitat de donar suport a la presa de mesu
res de prevenció per a les zones d'alt risc, per valorar adequadament les sancions o
infraccions en funció del risc, i també per ponderar els ajuts atorgats per l'administració,
segons un coeficient multiplicador que valora el risco

En la seva confecció van seleccionar-se quatre factors facilment objectivables: vegeta
ció, orografia, climatologia i risc historie. EIs autors destaquen que la metodologia dels
SIG (Sistemes d'Informació Geográfica) proporciona «rapidesa, qualitat i rigor científic...
ja que la subjectivitat queda reduída només a la primera fase, en la qual es defineixen els
factors rellevants i la metodologia a utilitzar». 5

Hi ha altres exemples d'aplicació d'aquestes eines per a arees més reduídes. En conei
xem un exemple de la Universitat d'Alcalá d'Henares, aplicat a la Sierra de Gredos," i d'un
treball actualment en curs de la Universitat de Girona, referit a aquest municipio

Sobre l'análísí de les causes irnrnediates

La millora dels procediments i tecniques estadístiques de que hem parlat anteriorment,
han permes algun avene importante De tota manera, la fiabilitat és minvada pel subjecti
visme, reconegut oficialment, dels agents que omplen els fulls que serviran de base a l'es
tadística. Sovint, seguint la tendencia dels organismes rectors, molts incendis acaben qua
lificats d'intencionats sense una prova fefaent que així sigui, potser perqué l'existencia de
males animes -que també n'hi ha- exculpen, en part, els nomenats per dirigir les políti
ques de lluita.

Per suplir la informació de l'elevat percentatge d'incendis que encara resten a l'epígraf
d'origen desconegut, els francesos han dissenyat un complicat procediment matematic que
demostra que la proporció de la causalitat dels incendis que tenen origen conegut pot ser
aplicable als que tenen un origen desconegut. 7

A grans trets, els incendis causats per causes naturals, els llamps, són una petitíssima
proporció, (5% a l'Estat espanyol, 8% a Catalunya).

Les negligencies d'origen «urba» (focs de camp, burilles, motors, línies electriques... )
superen a les negligencies provocades per la població rural (cremes incidentals de marges
o rostolls, treballs forestals ... ).

Sobre les motivacions dels que provoquen incendis intencionats hi ha poca llum. L'estu
di de les inclinacions dels incendiaris va ser contemplat en la recent Conferencia General
sobre Protecció dels Incendis Forestals des de la perspectiva penal. Hi ha qui confia en
el carácter exemplificador del Codi Penal per acabar amb els incendis:

«La intervención del Ministerio Fiscal y de los Tribunales de Justicia es imprescindible para
una política eficaz de prevención. Se debería tender a la creación de fiscalías especializadas
en este tipo de delitos».
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Pero tan sols un paragraf anterior del mateix document de les conclusions, reconeixia
que no hi ha estudis que aclareixin les motivacions dels incendiaris:

«La escasa información disponible sobre motivaciones de los incendios intencionados deso
rienta la opinión pública y priva de base a las acciones preventivas. Se necesita profundizar
en los estudios e investigaciones específicos que abarquen toda la tipología de motivaciones. 8

És cert que no abunden els estudis de base sociológica sobre les motivacions, pero els
que manifesten tals preocupacions no han donat importancia al treball aparegut a mitjans
de 1990 publicat per una administració, elIARA (Instituto Andaluz para la Reforma Agra
ria), que posa de manifest la conveniencia de considerar la distinta percepció que dels bos
cos i dels seus incendis tenen les poblacions rurals i urbanes andaluses. Per als habitants
dels pobles rurals el bosc té un valor d'ús gens abstracte, amb el qual es poden satisfer
necessitats. L'accés als beneficis que reporta, esta limitat per l'existencia de grans propie
tats, evidenciades per la presencia de tanques i guardes que les protegeixen.

En canvi, per als habitants de les ciutats, el bosc és patrimoni social, és natura, de valor
incalculable, estimat com a paisatge. Per orientar correctament el problema dels incendis
a Andalusia -diuen els autors del treball mencionat- cal fugir dels discursos publicitaris
dels mitjans de comunicació de masses i situar-se en la perspectiva del camperol andalús,
exclos dels usos i aprofitaments forestals pels models oficials d'explotació forestal impul
sats des dels anys quaranta fins avui.9

Sobre les causes estructurals de I'increment descontrolat
deis incendis forestals

El paragraf anterior ens ha introduít en la reflexió sobre els canvis profunds operats en
les funcions de l'espai rural que es troben en la base d'aquest greu problema. Els forestals,
que cerquen solucions preferentment en l'esfera tecnológica, també reconeixen l'existencia
de factors socio-economics que han condicionat l'evolució del problema:

Despoblación rural, reducción de los aprovechamientos económicos forestales, desaparición
de los aprovechamientos marginales (pastos y leñas), crecimiento de los usos sociales y re
creativos (excursionismo, caza y pesca), urbanización de los espacios rurales. 10

Els geografs dedicats a la Geografia Rural han analitzat la transformació radical de les
funcions de l'espai agrari, anteriorment dedicat a la producció d'aliments per al consum
de poblacions relativament properes; avui limitat com a factor d'una agricultura que cada
cop és més depenent de molts altres elements, que la propia terra. Per contra, la ciutat
ha estés la seva presencia molt més enlla de les superfícies asfaltades, portant als espais
oberts el lleure que no pot oferir als seus propis habitants. Així expulsa periodicament
una munió de vilatans que traslladen els seus comportaments als més amagats racons de
bosc on es pugui arribar amb tot tipus de vehicles, duent la teia que acaba abrandant allo
que tant diuen estimar.

Paral·lelament, la ciutadania valora, cada cop més, les funcions protectores que tenen
els terrenys menys humanitzats i així atorga als espais «naturals» un valor simbolic que
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sovint entra en conflicte amb els tradicionals aprofitaments exercits pels permanents po
bladors del campo Totun terreny adobat per a l'aprofundiment de la geografia de la percepció.

Sobre Panálísí de les respostes implantades per les administracions

He dedicat un altre treball al conreu d'aquest proposit, comparant l'evolució de les polí
tiques oficials a Catalunya i a 1'Estat espanyol." Ací ens limitarem a referir-nos als trets
generals més característics.

Aviat fara dues decades," que va quedar exposat i assumit que la Iluita contra els in
cendis forestals havia de ser una tasca permanent, amb un conjunt d'actuacions dedicades
a la prevenció, entre les quals sempre s'han destacat les educatives i les dirigides a la mo
dificació dels hábits perillosos. Unes altres orientades a la vigilancia, i finalment, tan sols
finalment, les actuacions adrecades a l'extinció.

La planificació és el procediment que ha de garantir que s'adopten les mesures adequa
des de forma que l'equilibri en totes les fases conduexi a la solució del problema.

Els instruments de planificació a escala local garanteixen l'adopció de mesures pensades
per a un territori concret, i aquests instruments han estat suficientment contrastats. Aquests
són, el Pla Basic Municipal de Lluita (radiografía de la situació existent), pensat per pro
jectar la millora i per orientar l'actuació d'extinció; completat pel Pla Municipal de Pre
venció en el qual es dibuixen les actuacions necessaries i els terminis d'execució.

Els primers plans INFO ja van determinar que el planejament local s'havia d'articular
amb els plans a escales d'ambit superior per conformar el conjunt d'actuacions a empren
dre per les diferents administracions implicades.

Després de molts anys d'exercicis estilístics planificatoris podem concloure que, final
ment, tan sols s'executen les actuacions que van adrecades a dotar els serveis d'extinció
dels propis organismes de les administracions, ara descentralitzades.

Amb tot el risc que suposa la generalització, podem afirmar que tan sols una petitíssima
part, es dedica a la prevenció. Que aquesta, es limita a les campanyes publicitaries institu
cionals en comptes de dirigir-la als grups específics considerats potencialment perillosos,
segons l'analisi de les causes i amb programes específics que pretenguin el canvi en els
comportaments dels distints usuaris de 1'espai rural.

Les actuacions de silvicultura preventiva, poc dotades, es dirigeixen preferentment a la
reducció del combustible del sotabosc, accions de dubtosa rendidibilitat que cal repetir
periodicament perqué el sotabosc mai no deixara de créixer.

La vigilancia és exercida, fonamentalment, pels diferents cossos d'agents forestals, en
vehicles o en punts de guaita fixos. Totes les administracions autonomes han tendit a un
creixement molt important d'aquest capítol. Si s'ha d'arribar a una patrulla per cada 5.000
ha," per cobrir els 25.620 milions d'hectarees a tot l'Estat espanyol necessitarem 5.124
patrulles.
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Per dirigir l'extinció, dues comunitats autonomes (Catalunya i Navarra) han confíat la
responsabilitat de l'extinció dels focs forestals als bombers, les altres administracions or
ganitzen els seus operatius amb efectius d'extinció que treballen a l'estiu. Aquests es com
posen de brigades professionals, que són desplacades, sovint amb helicopter, quan s'ha
detectat un focus. Si arriben quan el foc és incipient, els mitjans manual s que duen són
suficients. Quan l'incendi comenca a prendre dimensions importants, llavors només són
efectives les motobombes que poden Ilencar aigua a pressió.

Les operacions d'extinció no poden recaure principalment en els mitjans aeris." Pero
la clara tendencia dels darrers anys ha estat la de desenvolupar una dependencia cada cop
més accentuada vers una veritable indústria de l'extinció dels incendis forestals, que ha
vist la forma de col-locar en un nou mercat els remanents obsolets dels aparells que eren
destinats a usos principalment militars, amb la complaenca general de l'opinió pública a
la que se li mostra una aplicació amable del potencial bel-lic,

En una espiral que sembla imparable, les administracions es veuen impel-lides per l'opinió
pública, que es mostra indignada per la destrucció periódica de milers d'hectárees cada estiu,
a cercar solucions rapides i miraculoses, que són ofertades pels representants d'aquesta nova
«indústria mediambiental» que pot deixar de guanyar molts diners si s'acaben els incendis.

Així hem arribat a una situació en la qual, per defensar uns boscos economicament ruí
nosos, es cremen xifres de l'ordre de molts milers de milions (29.000 milions l'any 1990).

Com a exemple il-lustratiu presentem les dades que corresponen a la Comunitat veína
de l'Aragó." El sistema d'organització es pot considerar representatiu de la majoria de
CCAA. Aclarim que tan sols es comptabilitzen les inversions de l'any 1992 i no es valora
l'infrastructura existent, ni la part dels efectius aeris estatals (encara sota el control de l'ICO
NA) que correspondrien proporcionalment a la seva superfície. El resum d'aquestes xifres
és que es gasta molt més en l'extinció (el 62,4% de las inversions) que en la prevenció
(només el 22,3 %).

Aragó 1992
Nova inversió en lluita contra incendis forestals

publicitat
silvicultura
tallafoc
camins
plans
PREVENCIÓ

comunicació
guaites
vigilants
DETECCIÓ

Superfície forestal 2.507.012 ha
Ptes

30.000.000
80.260.340
19.500.000
58.683.344
15.000.000

203.443.684

29.500.000
30.111.290
79.692.175

139.303.465

Ptes/ha

81,15

55,57
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Aragó 1992
Nova inversió en lluita contra incendis forestals

Superfície forestal 2.507.012 ha
Ptes Ptes/ha

pistes avió
avions
quadrilles
punt aigua
vehicles
equips
altres
EXTINCIÓ
TOTAL

9.565.572
68.000.000

303.719.776
9.500.000

147.437.596
23.000.000

8.519.016
569.741.960
912.489.109

227,26
363,97

Font: Diputación General de Aragón

Sobre les respostes socials, o els remeis més barats i efectius

Les imatgesde la televisióens mostren cada estiu l'espectaclepaorós dels boscos abrandats
i la frenética activitat dels voluntaris que, amb calca curta i una branca de pi, expressen de
forma patética la impotencia social per aturar la corba escendent de les hectarees cremades.

El cas és que aquesta afluencia de voluntaris és un fenomen creixent. La seva aportació,
sense eines ni funció determinada no és més que simbólica, pero expressa adequadament
un rebuig, que els mitjans de comunicació trasllueixen sobradament.

Puntualment, les administracions responen a aquestes pressions conjunturals amb pro
meses d'increments dels mitjans i els pressupostos, o com aquest darrer estiu al País Va
lencia, amb la defenestració d'algun alt carrec. o

A Catalunya aquesta situació va tenir unes proporcions molt importants després dels in
cendis de l'any 1986. Aquest any, el nombre d'hectarees cremades s'acosta a la trágica
xifra de 70.000 (només en dos incendis es van cremar més del 50% del total, tot i que
el nombre de focs va ser inferior al de 1985). És evident que aquesta xifra esfereídora
va ser resultat de la fatal confluencia d'un conjunt de factors. Pel que respecta a la climato
logia cal dir que la temporada de més risc va ser extraordináriament eixuta i calorosa,
especialment els mesos de maig i juny que van incrementar l'índex d'inflamabilitat. A més
la carga de foc era augmentada per les condicions rigoroses dels dos hiverns anteriors en
que les fortes gelades de fins a 20° per sota de zero i les nevades van esqueixar molt bran
cam. En aquestes condicions de debilitat molts boscos de pi blanc de les planes de l'inte
rior van ser atacats per una plaga d'escolítids que en situacions de normalitat tan soIs afee
taven la fusta morta.

La concurrencia de factors extraordinaris no eximia les administracions implicades de
l'incompliment de les mesures dictades en el Pla INFOCA, que evidenciava la feblesa dels
mitjans implementats fins aleshores.
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Hom considera que «l'incendi d'un lloc prestigiós com el de Montserrat», 16 va suposar
un revulsiu per a tots els estaments de la societat catalana que ja era fortament sensibilitza
da. Per fer-nos una idea del resso social que va tenir el problema aquell estiu bastara con
siderar que el recull de 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 més de setembre s'anunciaren les primeres mesures extraordinaries:

La Diputació de Barcelona inicia un pla extraordinari dotat amb 400 milions de pesse
tes. per donar suport tecnic als municipis per tal de redactar el planejament municipal
i per l'execució de mesures preventives.

El Departament d'Agricultura de la Generalitat, impulsa el programa «Foc Verd» que
es proposava 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.

Per al Conseller Miró i Ardevol es tractava de «posar en funcionament un model de
prevenció del tot nou en l'area mediterrania» que havia de seguir els criteris de creació
de les Associacions de Defensa Forestal (ADF) formades pels ramaders."

La iniciativa de la Unió de Pagesos que venia demanant mesures per dotar de mitjans
a la població rural van ser escoltades. En realitat ja existien agrupacions formades pels
propietaris que havien decidit afrontar plegats els problemes dels incendis. En el primer
any es legalitzaren un bon nombre d'agrupacions, que havien de complir la condició que
en formessin part els ajuntaments i els propietaris (almenys el 20% dels titulars o bé els
que tinguin la propietat del 30 % dels terrenys forestals).

Les 150 ADF existents el 1991 tenien graus molt diversos d'organització i d'incidencia.
115 agrupacions eren formades per un sol municipi i molt poques funcionen en agrupa
ments zonals o comarcals formalment oficialitzats. No hi ha tampoc un organ estable que
garanteixi la necessaria relació de les ADF amb l'administració. Tot plegat dificulta la de
finició del seu camp d'actuació i l'assumpció dels rols més efectius per part dels voluntaris
que les formen.

A banda de les ADF l'altre aspecte fonamental que diferencia la política de lluita anti
incendis forestals de Catalunya, és la tasca assignada als bombers. Llur efectivitat, molt
millorada amb la direcció aeria de l'extinció i amb l'increment de personal en la tempora
da d'estiu, ha estat complementada amb les ADF. Aquestes hi aporten el coneixement del
terreny, el subministrament d'aigua i provisions, el personal i els mitjans propis, que so
vint, han estat suficients per aturar els focs al seu inici, o decisius per contribuir a la fina
lització de nombrosos incendis importants. Aquesta contribució ha estat reconeguda pels
mateixos bombers i pel Departament d'Agricultura de la Generalitat.'?
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Les més elementals accions que es proposen apagar foc, han d'aconseguir separar
el combustible de l'oxigen que alimenta la combustió. Cobrir-lo amb terra, aigua o
escuma són les tecniques més elementals. L'aeció espontania de picar els combusti
bles amb branques -aquella que practiquen els voluntaris quan no poden fer res
més- resulta inútil. És molt més efectiva l'acció de remullar els combustibles perqué,
a més de cobrir-los, s'aconsegueix una redueció de la temperatura en produir-se
l'evaporació. La pressió proporcionada per les moto-bombes i la micronització de les
gotes provocada per les llanees optimitzen el rendiment de l'aigua estalviant-la, Aquesta
técnica s'ha demostrat molt més efectiva que la utilització dels «batefuegos» que enca
ra fan servir els membres de moltes «quadrilles- integrades per població rural en
molts incendis de la majoria de Comunitats Autonomes de l'Estat. Com hem vist, la
part més important dels pressupostos dels serveis d'extinció d' aquestes comunitats
han anat destinats a pagar els sous dels integrants de les «quadrilles». Aquestes no
poden actuar quan el vent és mínimament fort perqué les flames són elevades, i no tenen
res a fer en un foc de copes.

Una inversió destinada a equipar la cuba de purins d'un pages que viu prop del bosc
amb una motobomba, les mánegues i l'emissora és molt més efectiva que els sous de mol
tes «quadrilles». Aquesta opció és una opció estratégica que permet tenir els enginys de
lluita contra el foc molt a prop de les masses forestals disposats a intervenir en un temps
molt curto Així s'ha evitat que molts foes fossin grans incendis.

EIs indicadors que es poden utilitzar per fer una valoració comparada d' aquesta efecti
vitat, no ens permeten distingir entre les diferents condicions basiques donades.
L'indicador més habitual sobre l'efectivitat relaciona incendis amb hectarees ere
mades,

Personalment cree més encertat relacionar, en un lapse de temps superior a un any,
la superfície total forestal a defensar i la superfície cremada. Aquestes dades, que cal tractar
amb reserva perqué les condicions meteorologiques no han estat homogenies per a tot
el territori estatal, mostren unes diferencies importants.

En el període 1987-1991 a tot l'Estat espanyol es va cremar un 4,28% del total de su
perfície forestal. A Catalunya la xifra corresponent és del 0,67%.20

L'estudi detallat de la formació, l'evolució, les actuaeions i els resultats de les ADF
integrades a la comarca del Bages ens ha permes coneixer a fons les possibilitats d'una
experiencia singular de participació social en la defensa del medi ambiento

El primer encert de les ADF radica en la seva composició, en la gent que les forma.
L'acció conjunta de diversos col-lectius, que se senten implicats en la gestió del problema
dels incendis forestals, ha permes sumar esforcos reunint punts de vista que «a priori»
podien semblar irreconciliables (propietaris forestals i ecologistes), amb la implicació im
prescindible de l'administració local.
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Incendis forestals al Bages
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Per altra part, aquesta és la novetat fonamental perqué les ADF no han inventat nous
metodes de lluita contra el foco Han recuperat els instruments anteriorment dissenyats que,
en moltes ocasions, no havien passat de ser instruments teorics en tant que no eren aplicats
de forma general.

Entre I~DF del Bages, i aquesta pot ser la principal diferencia respecte d'altres ADF
existents -i sens dubte efectives- de Catalunya, la planificació segons els criteris tecnics
ha sigut una opció constantment mantinguda.

L'existencia d'un nou agent col-lectiu proxim al territori ha permes el desenvolupament
de les activitats de forma sostinguda, no solament en l'epoca de risc, sinó de manera per
manent.

Aquests resultats, dels que ens sentim molt cofois perqué coneixem l'amarga experien
cia de la rabia i la impotencia davant del foc abassegador a la nostra terra, han de ser
considerats en un context propi per fer les abstraccions a partir de la comparanca dels
parametres que els expliquen: uns boscos generalment miserables com a font d'ingressos,
repartits entre multitud de propietaris i freqüentats per la població local i per gran nombre
de foranis, que van ser en pocs anys literalment arrasats pel foco Una resposta social indig
nada perqué veu que les negres taques de les cendres s'escampen arreu en les proximitats
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dels nuclis més poblats, i que -a les palpentes- inicia un procés d'auto-organització amb
un important impuls economic de l'administració, esforcant-se a donar continuítat i cohe
rencia técnica a la seva actuació.

Aquests modestos exits, que desitgem poder mantenir durant molts anys, ens afermen
en una convicció: la participació del conjunt social en la lluita contra els incendis fores
tals, no solament és moralment desitjable, sinó practicament efectiva.

Una valoració des d'una perspectiva geográfica

Hem tret partit del que deien els biolegs, els ecolegs, els enginyers, els forestals, també
de les utilitats dels Sistemes d'Informació Geografrica; pero l'aportació més original, la
més barata i la més efectiva, ha sortit de la voluntat d'uns homes de viure en harmonia
amb el seu medio

Cree superat el moment en que certes disciplines s'esforcen a trobar la seva identitat
científica per la via de les matematiques, i no puc pontificar sobre aquest parer perqué
altres doctors més autoritzats té la nostra «església», pero cree veure en aquesta experien
cia exemple d'un camí en el qual hi ha més gent que camina cercant solucions a partir
de la implicació social.

EIs qui estem preocupats pels problemes mediambientals, tenim la necessitat urgent de
repensar les formes tradicionals de veure l'ocupació del territori, perqué la velocitat de
les transformacions pot impedir-nos aturar a temps processos irreversibles. 1 no confio
en els missatges apocalíptics, perqué cree que les solucions no estan en mans dels il-Iuminats,

EIs protagonistes d'aquests canvis no poden ser exclusivament els governs, els empresa
ris o els especialistes. Cada dia més, altes instancies internacionals i les veus més autorit
zades a casa nostra reclamen la necessitat d'una «conspiració civil socio-ecológica». 1 no
podem confiar únicament en l'educació ambiental que es fa a l'escola perqué esdevingui
la transformació, si no volem que els problemes ens atrapin sense solucions.

Cal promoure la necessitat de contemplar les implicacions col-lectives, perqué la comu
nitat científica té, sovint, la tendencia a convertir els problemes ambientals en assaigs de
laboratori.

EIs nostres pagesos ens han ensenyat que un greu problema ambiental té molt més de
solucions socials que de malabarismes tecnologics,

Nosaltres podem veure en la nostra tradició geográfica que en el paisatge sempre hi
ha un home que el completa.
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