MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM LLAVANERES PER UNA GESTIÓ FORESTAL
ADEQUADA I PER LA INTENSIFICACIÓ DE LES ACCIONS DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ
QUE PERMETIN FER FRONT AL RISC D’INCENDIS DURANT LA CAMPANYA 2020
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L’abordament de la prevenció requereix d’una gestió forestal que demana una extensa i sòlida
xarxa de treball coordinada entre propietat dels terrenys (recordem que la gran majoria dels
boscos són propietat privada) i administracions públiques (Generalitat, Diputacions i
Ajuntaments). Però també la magnitud del problema necessita d’una planificació adequada i
d’una inversió suficient per poder dotar el territori d’una estructura que permeti minimitzar els
riscos d’incendi i, en qualsevol cas, una estructura de la massa forestal que en permeti limitar
les seves conseqüències.
A hores d’ara les conseqüències de la tempesta Glòria de finals de gener, l’episodi de fortes
pluges de la tercera setmana d’abril i l’increment en la pluviometria registrada durant tot el
que portem de 2020, han dibuixat una situació dels nostres boscos molt preocupant. La gran
quantitat de sotabosc sorgida per les condicions climàtiques favorables al seu
desenvolupament, juntament amb la presència de nombrosos arbres caiguts de manera total o
parcial fan que la càrrega de combustió sigui superior a l’habitual i que calgui prendre mesures
excepcionals pel que fa a les tasques de prevenció d’incendis durant la campanya d’estiu. A
més a més, la situació provocada per la COVID19 ha dificultat la intervenció en les tasques
preventives amb la intensitat que seria necessària, agreujant la situació. En aquest context les
polítiques de gestió forestal i de prevenció d’incendis esdevenen una prioritat que cal atendre
de manera urgent.
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El problema de la gestió del territori associat als riscos d’incendi forestal és complexa i
necessita solucions estructurals. Els boscos catalans pateixen des de fa anys una manca
d’inversió pública en matèria de prevenció d’incendis forestals. Els esforços pressupostaris se
centren sobretot en les campanyes d’extinció, creant així una cultura reactiva que manté els
serveis d’extinció en màxima alerta durant molts mesos l’any (cada cop més). En paraules de
Marc Castellnou, cap dels GRAF “les fortes inversions públiques en mitjans d’extinció només
serveixen per reduir els incendis de mitjana i de baixa intensitat. Com que el bosc crema menys
i no se n’elimina el combustible, això, paradoxalment, ajuda al fet que hi hagi incendis més
intensos. És el que es coneix com la ‘paradoxa de l’extinció. Hem fabricat un país de bosc
continu a còpia d’apagar flames i no incendis”.

Les administracions locals, veritables aliades en la gestió de la prevenció en primera línia,
estem veient com la situació d’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la
COVID-19, pot comprometre els esforços econòmics destinats a totes les activitats
relacionades amb la planificació i execució de la gestió de les masses forestals dels nostres
termes municipals, amb la qual cosa cal que aquestes rebin el suport i ajuda tècnica i
econòmica necessària per no fer passes enrere en aquest àmbit.
En paral·lel a totes aquestes actuacions proposades, esdevindrà clau i caldrà reforçar el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI), un dispositiu actiu durant els mesos
d'estiu a la demarcació de Barcelona que porta a terme un conjunt d'accions informatives,
dissuasives i d'anticipació, adreçades a evitar l'inici dels incendis forestals.
Per tot això exposat, proposem al Ple la adopció dels següents

Ajuntamen
t de Sant
andreu de
Llavaneres

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=012

Núm. Registre entrada: ENTRA 2020/4107 - Data Registre: 23/06/2020 16:31:00

Url de validació

Metadades

Origen: Origen administració

6be35c84abd848478f84df5b8302a9f1001
Codi Segur de Validació

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Estat d'elaboració: Original

ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat a la creació d’una partida pressupostària
extraordinària que permeti als ajuntaments i les propietats intensificar el manteniment
de les franges de protecció, així com gestionar el sotabosc per fer front a la campanya
d’estiu en les millors condicions possibles.
2. Demanar al Govern de la Generalitat la comunicació i coordinació necessària amb el
territori per assegurar que les mesures de prevenció en cada moment són les
adequades i responen a la situació d’alerta vigent.
3. Instar el Govern de la Generalitat a reequilibrar els pressupostos de prevenció en
relació als d’extinció, en el marc del vigent Pla General de Política Forestal 2014-2024,
propiciant activitats d’aprofitament dels recursos forestals que contribueixin a la
correcta gestió de les masses forestals.
4. Demanar a la Diputació de Barcelona l’increment de les partides dels recursos
destinats a la prevenció d’incendis forestals, que permetin una acció més intensa i
eficaç en el disseny, manteniment i execució de les franges perimetrals i la gestió dels
boscos i que contribueixin a alleugerir la pressió sobre unes finances municipals en
dificultats importants per la crisi de la COVID-19.
5. Demanar a la Diputació de Barcelona la intensificació del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals (PVI) mitjançant la contractació de més personal i el reforç
dels pressupostos associats al programa
6. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i a
totes les entitats de Sant Andreu de Llavaneres.

