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Sessió 12 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i de la 

secretària en funcions, Saloua Laouaji Faridi. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio, Al-

fonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle 

Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Anna Geli i España, Aurora 

Madaula i Giménez, Ferran Roquer i Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Noemí Llauradó Sans, Lluï-

sa Llop i Fernàndez i Núria Picas Albets, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya, i la consellera 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà i Roura.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la con-

sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i ex-

tinció d’incendis de l’estiu del 2019 (tram. 355-00059/12). Conseller, del Departament d’In-

terior, i consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sessió 

informativa.

2. Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Premià 

de Mar per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00576/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 238, 55; esmenes: BOPC 272, 12).

3. Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial d’Arenys 

de Mar per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00584/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 238, 64; esmenes: BOPC 272, 13).

El president

Molt bona tarda. Iniciem la sessió número 12 de la Comissió d’Interior, del di-
mecres 5 de juny de 2019.

Sessió informativa amb el conseller d’Interior i amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de 
prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019

355-00059/12

El primer punt de l’ordre del dia és la sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu de 2019. 
Serà una intervenció conjunta dels dos consellers. També vull donar la benvingu-
da a totes les persones que ens acompanyen avui: el secretari general d’Interior, el 
director general de Prevenció d’Incendis, el sotsdirector general d’Administració 
i Recursos Humans d’Interior... Bé, no els anomenaré a tots, però hi ha una llarga 
llista. El director de Serveis Territorials del Departament d’Interior, també; el cap 
de Relacions Institucionals del Departament d’Agricultura, i una llarguíssima llista 
d’acompanyants, en aquest cas, dels dos compareixents.

Per tant, sense més preàmbul, i per un temps inicial d’una hora, que m’han in-
format els consellers que se la repartiran –aproximadament, trenta minuts per a ca-
dascun dels consellers–, iniciant amb la consellera d’Agricultura.
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Per tant, iniciem la compareixença amb la intervenció de la consellera d’Agricultu-
ra, l’honorable senyora Teresa Jordà, per un temps aproximat d’uns trenta minuts.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
(Teresa Jordà i Roura)

Moltíssimes gràcies. Honorable conseller d’Interior, president i membres de la 
Mesa, senyores i senyors diputats, companyes i companys de l’equip del departa-
ment, i del Departament d’Interior també, representants del sector i dels cossos dels 
agents rurals, dels bombers, de les ADFs, molt bona tarda a totes i a tots. Com sem-
pre, un honor comparèixer per presentar-los la campanya de prevenció d’incendis 
per a aquest any 2019, que liderem des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, conjuntament amb el Departament d’Interior.

Si els sembla, articularé la meva intervenció de mitja horeta en cinc punts. En 
primer lloc, parlaré de la gestió del bosc i la prevenció d’incendis. Després parlaré 
del capital humà respecte a aquesta prevenció. Farem un balanç molt ràpid de l’any 
2018, i la previsió de risc respecte al 19. I, finalment, una reflexió, que servirà per 
cosir –o així ho intentaré– tota la intervenció.

La gestió del bosc i la prevenció d’incendis. La prevenció d’incendis és una de les 
polítiques, com no pot ser d’altra manera, prioritàries del Govern d’aquest país. Els 
incendis, no descobreixo absolutament res si dic que són inherents al clima medi-
terrani, un risc que, evidentment, també és creixent amb la dinàmica actual i futura 
del canvi global.

Per això estem reforçant de manera clara la gestió forestal i la prevenció dels 
grans incendis, que poden tenir efectes devastadors en tots els aspectes. D’aquesta 
manera podem fer més eficients les tasques d’extinció i el treball de manera coordi-
nada. El Departament d’Interior és evident que podrà fer una bona feina d’extinció 
si el Departament d’Agricultura fa una bona feina de prevenció. En aquest sentit, hi 
ha un missatge que m’agradaria transmetre avui i que quedés molt clar, i és justa-
ment aquesta coordinació, una coordinació total i absoluta, i una unitat d’acció en el 
si d’aquest Govern respecte al tema que avui ens ocupa.

Malgrat tot, hem de continuar conscienciant a tota la ciutadania per millorar l’au-
toprotecció de béns i l’autoprotecció, també, de persones que es troben en el medi fo-
restal o a prop d’aquest; em refereixo a urbanitzacions, em refereixo a masies, gran-
ges, infraestructures de tot tipus. Així doncs, estem parlant..., de manera coordinada, 
com us deia abans, entre diferents administracions i agents socials, per reforçar la 
implicació de tothom per fer efectives les infraestructures de franges, per exemple, 
d’autoprotecció.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i sobretot el Cos 
d’Agents Rurals, realitza una tasca continuada al llarg de tot l’any. Una tasca de 
control, una tasca d’inspecció, una tasca de sensibilització, perquè els titulars dels 
terrenys forestals i tots els qui actuen al medi apliquin totes –totes– les mesures de 
prevenció d’incendis d’obligat compliment per la normativa. Això té molta impor-
tància –de fet, és clau, eh?– per evitar inicis d’incendis en línies elèctriques, i no 
només en línies elèctriques, en carreteres també, i durant tota l’època de la sega, eh? 
O, per exemple, també en sortides, que són constants per part de la població, sorti-
des lúdiques al medi.

Volem fer conscient a tothom, hauríem de fer conscient a tothom que Catalunya 
és un país forestal, tant a nivell quantitatiu, perquè parlem de 2 milions d’hectàrees, 
que suposen el 60 per cent del territori, com també per la gran diversitat d’ecosiste-
mes forestals, des d’ambients d’alta muntanya fins a estepes, passant, evidentment, 
per altres tipus de boscos i gran extensions de pinedes. A més a més, hem de ser 
conscients, també, que gran part del territori està sota la influència del clima medi-
terrani, on el foc és un element intrínsec regulador dels ecosistemes.

Per tot això, cal dir, doncs, que en un país densament poblat com el nostre, on les 
interfases urbanes, agrícoles i forestals són tan comunes, es fa encara més necessari 
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gestionar i prevenir el risc d’incendi per minimitzar-ne els impactes sobre les per-
sones, com deia al principi, sobre els béns i els ecosistemes forestals, a través de la 
integració de la prevenció en la gestió del medi, i, alhora, també a la inversa.

La gestió forestal a Catalunya garanteix, doncs, la persistència de les masses fo-
restals, compatibilitzant l’aprovisionament de béns i serveis dels boscos de forma 
sostenible en el temps, amb la salut i, alhora, també amb la vitalitat dels ecosiste-
mes forestals, el desenvolupament socioeconòmic del territori i la conservació de 
la biodiversitat, i, com no pot ser tampoc d’altra manera, del patrimoni natural i la 
prevenció dels mateixos riscos naturals.

Justament és per tot això que, conjuntament amb el sector forestal, hem definit 
un seguit de línies d’actuació i hem començat a treballar per anar un pas més enllà, 
per anar una mica més enllà. Un món rural sense oportunitats, un territori despoblat, 
comporta pèrdua de sobirania alimentària, manca d’oportunitats, pèrdua de riquesa, 
però també eleva el risc d’incendis forestals. Unes comarques sense una gestió soste-
nible activa de les nostres masses forestals, avui, seran, sense cap mena de dubte, unes 
comarques amb un elevat risc d’incendis demà.

Justament per aquest motiu, vaig encarregar a la Direcció General d’Ecosiste-
mes Forestals i Gestió del Medi, que comencés a treballar amb representants del 
sector forestal, però també de la conservació, propietaris forestals i membres de les 
diferents administracions, en una estratègia comuna que estableixi quins són els ob-
jectius concrets i les necessitats que ha de posar en marxa aquest Govern per tal de 
dinamitzar i cohesionar el nostre territori.

També estem treballant en altres fronts –i mai més ben dit, eh?– amb relació al 
risc d’incendis. El disseny de les infraestructures de prevenció i les actuacions sobre 
les càrregues de combustible que exerceixen els aprofitaments de fusta i biomassa 
forestal, i la ramaderia extensiva també, són tasques claus a desenvolupar.

En aquest sentit, la manca de rendibilitat dels aprofitaments silvopastorals com-
porta una densificació de les forests, que les fa, evidentment, molt més vulnerables 
als incendis d’alta intensitat. Per això, aprofundir en l’anàlisi del risc d’incendis i 
millorar la seva integració en el conjunt de les polítiques sectorials, la protecció de 
les forests, habitatges i infraestructures, així com promoure estructures de paisatge 
menys vulnerables als grans incendis forestals, creiem, doncs, que han de ser els 
objectius principals de l’estratègia aquesta que plantejàvem, aquesta estratègia de 
gestió i prevenció del risc d’incendis.

El capital humà, eh?, les persones que tenim dedicades a aquesta prevenció d’in-
cendis. Una de les característiques de la prevenció d’incendis és que es realitza du-
rant tot l’any –durant tot l’any. Darrere d’aquestes actuacions hi ha molta gent, hi 
ha persones. De fet, hi ha un gran nombre de persones que, ja sigui a nivell profes-
sional o a nivell de voluntariat, treballen per la protecció dels nostres boscos. Els 
efectius del departament, a través de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi, en matèria de prevenció d’incendis s’articulen a través del Servei 
de Gestió Forestal, que porta a terme la prevenció des d’un punt de vista de disseny, 
però també de planificació i execució sobre el terreny d’unes infraestructures fores-
tals adequades per a la prevenció, i també el Servei de Prevenció d’Incendis, que 
porta, en aquest cas, la prevenció des de l’òptica de la predicció del risc, les mesures 
immediates per prevenir ignicions, en aquest cas, la normativa en matèria de pre-
venció, i l’estudi i l’anàlisi de focs, o dels focs forestals.

El Servei de Gestió Forestal compta amb quinze enginyers de forest i enginyers 
tècnics forestals, i quatre administratius, que desenvolupen, entre d’altres, les tas-
ques relacionades amb la prevenció d’incendis. Cal tenir present –i amb relació a 
això, la frase cèlebre que tots i totes vostès han sentit més d’una vegada: «Els focs 
és evident que s’han d’apagar a l’hivern», eh?– que moltes de les actuacions de ges-
tió forestal sostenible acaben tenint conseqüències evidents sobre la prevenció d’in-
cendis.
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En els serveis territorials del departament, hi ha les seccions de Boscos i de Re-
cursos Forestals, que també tenen, entre d’altres, les tasques de prevenció d’incen-
dis, i actuen sota les directrius del Servei de Gestió Forestal. Aquestes unitats són 
les executores de les polítiques forestals que es dissenyen des del Servei de Gestió 
Forestal, i estan en contacte directe amb el territori per conèixer i preveure les ne-
cessitats en matèria de gestió forestal i, alhora, també de prevenció d’incendis.

Aquest servei, el Servei de Prevenció d’Incendis –està ubicat a Torreferrussa–, 
està format per un equip amb cinc tècnics i sis administratius, que a més gestiona els 
grups especials de prevenció d’incendis forestals, els coneguts com el Gepif; quatre 
brigades ubicades a les províncies de Girona, Barcelona, Terres de l’Ebre i Tarrago-
na, amb un total de dotze persones.

Aquestes unitats de servei de prevenció d’incendis són contractades a través de 
l’empresa pública Forestal Catalana, SA, i desenvolupen les següents tasques: durant 
la tardor i l’hivern es dediquen a realitzar treballs forestals de prevenció, donen su-
port a les cremes controlades i estan disponibles en cas de serveis d’emergència per 
nevades o per possibles ventades. Són un excel·lent equip humà per a una primera 
intervenció ràpida en cas d’emergència, i, en cas que durant l’hivern s’activi el pla 
Alfa, també poden ser mobilitzats.

En la primavera, es centren en la campanya del borrissol dels pollancres, un fe-
nomen que ha provocat nombrosos incendis en els darrers anys. Els membres del 
Gepif remullen les zones més sensibles per evitar incendis i la seva propagació; mol-
tes vegades, a les àrees d’interfase forestal urbana. I durant l’estiu, es centren, evi-
dentment, en tasques de vigilància, informació i primera intervenció, amb especial 
atenció a la campanya de la sega i suport d’extinció a les zones de cereals, eh?, a les 
zones cerealístiques.

Per fer front a les feines encomanades, aquests equips compten amb els següents 
materials i equipaments, que els donen una versatilitat molt més gran per atendre, 
doncs, el munt de tasques que tenen encomanades: des de vehicles 4x4, camions po-
livalents amb capacitat de càrrega –tres d’aquests justament enguany estan destinats 
a la campanya nomes de la sega–, polvoritzadors acoblats als diferents camions, un 
braç desbrossador acoblat a un dels cinc camions, biotrituradores forestals, xerracs, 
desbrossadores, eines vàries, eh?

El Cos d’Agents Rurals. Per nosaltres una eina extremadament clau si parlem de 
polítiques de prevenció. Dir-vos, abans –permeteu-me fer una prèvia–, que era un 
deure d’aquest Govern adaptar el Cos d’Agents Rurals als reptes actuals. Això vol 
dir dimensionar-ne la plantilla; això vol dir desplegar les diferents categories pro-
fessionals; això vol dir reforçar-ne, en definitiva, l’estructura del cos. És per aquest 
motiu que, tal com vàrem anunciar fa molts pocs dies amb el vicepresident del país, 
en les properes setmanes el Govern aprovarà el Pla estratègic del Cos d’Agents Ru-
rals, eh?, un pla que preveu crear tres-centes noves places d’agents i cinquanta de 
personal tècnic i administratiu; aprovar el reglament d’armes, també, i implementar 
noves tecnologies, entre altres mesures. I una inversió de prop de 60 milions d’euros 
fins l’any 2024, perquè aquest pla estratègic se centra entre el 2019 i el 2024.

Explico i repasso tot això perquè una de les funcions principals d’aquest cos, 
del Cos d’Agents Rurals, i de la seva direcció general és també la prevenció dels 
incendis forestals. Durant aquest darrer any hem realitzat més de 17.341 actuacions 
relacionades amb aquest àmbit de prevenció d’incendis –ho repeteixo, eh?: 17.341–, 
principalment a través, entre d’altres, de les següents àrees d’actuació. La primera, 
la inspecció de les infraestructures amb risc d’incendi forestal, com ara línies elèc-
triques, vies de tren, o àrees recreatives, que han suposat, l’any 2018, gairebé sis mil 
actuacions, i que, per exemple, han permès reduir de quaranta-vuit a dinou el nom-
bre d’incendis forestals causats per línies elèctriques respecte a l’any passat. És a dir, 
unes actuacions de les quals n’estem molt orgullosos.
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El segon, el control de les activitats amb risc d’incendi forestal; moltes d’elles 
subjectes a un règim d’autoritzacions i comunicacions en funció de l’època de l’any, 
com ara cremes de vegetació, o l’ús de bufadors, de serres radials i treballs que es 
puguin generar, doncs, amb restes vegetals en zones forestals, eh?, i a les franges de 
cinc-cents metres de l’entorn. En el darrer any, els agents rurals han gestionat més 
de 140.000 autoritzacions, la majoria en col·laboració amb els ajuntaments, però 
també algunes d’elles col·lectives, i d’altres individuals.

Un altre apartat, també, per nosaltres clau i molt important, és la sensibilització. 
El Cos d’Agents Rurals ha continuat, durant aquest curs escolar, la campanya de 
divulgació de les bones pràctiques per a la prevenció dels incendis i la conservació 
del medi natural als centres escolars, a alumnes de primària i de secundària, en el 
marc de la campanya «EduCAR», que enguany celebra, ja, el seu desè aniversari. 
S’han realitzat fins al moment més de 1.300 activitats, en les que han participat més 
de trenta mil alumnes a centres educatius d’arreu del territori.

També cal destacar, tant la campanya informativa duta a terme, en el marc de 
la campanya de la sega, a la nostra pagesia, per recordar-los les mesures preventi-
ves obligatòries que han de dipositar per a l’activitat agrícola, la necessitat de tenir 
un correcte manteniment de la seva maquinària, i també com actuar en cas d’un 
principi d’incendi. Cal destacar, també, la de les franges de protecció, eh?, per tal 
de conscienciar la nostra ciutadania –i aquesta és molt important–, i no només la 
nostra ciutadania sinó també els ajuntaments, del risc que suposa tenir edificacions 
o nuclis de població al costat de zones forestals, en cas d’incendis forestals, i de les 
mesures que cal adoptar per minimitzar-ne, evidentment, el risc, en especial la rea-
lització i el manteniment de franges de protecció.

I un altre àmbit d’actuació són les campanyes preventives, com la que abans 
anomenàvem, eh?, la del borrissol; una campanya operativa que pretén minimitzar 
el risc d’ignició d’incendi forestal que suposa la propagació del borrissol que pro-
dueixen els arbres de ribera, principalment els àlbers i els pollancres, en la que els 
agents rurals han inspeccionat ja més de 364 quilòmetres de boscos de ribera de les 
nostres comarques, i en aquelles zones amb major acumulació de borrissol, i junta-
ment amb el Gepif i, en aquest cas, també amb el voluntariat de les ADF, han dut a 
terme actuacions de ruixat amb aigua sobre aquestes masses cotonoses de borrissol, 
i han eliminat la seva capacitat d’ignició i també de propagació.

També la restricció i el control d’accessos a determinats espais naturals, en 
aquells casos en què el risc d’incendi forestal sigui més elevat. Especialment im-
portant, voldria destacar la campanya de la sega, eh?, com dèiem, per a la prevenció 
d’incendis relacionats amb els treballs de la sega de cereals que es duen a terme a 
l’estiu. I, si és l’estiu, normalment, doncs, hi ha temperatures molt elevades, hi ha 
humitats baixes, i amb una vegetació fàcilment inflamable a la zona coneguda com 
a «graner de Catalunya», aquí ens referim bàsicament a l’Anoia, el Bages, la Conca 
de Barberà, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l’Urgell, de les quals des de l’any 
2018... (Veus de fons.) Me n’he descuidat alguna? (Veus de fons.) Ah! D’acord. A les 
quals, des de... –no passa re–, des de l’any... –salut, vaja–, des de l’any 2018 s’han 
afegit tres comarques del nord-est del país, comarques de la demarcació de Girona, 
en aquest cas: l’Alt Empordà, el Baix, i també el Gironès. En total, deu comarques 
i més de 250.000 hectàrees arreu del país, durant el període comprès, en aquesta 
campanya de la sega, entre el 15 de juny i el 31 de juliol.

Amb aquesta campanya s’ha aconseguit, en els darrers anys, eh?, des del 2012 al 
2018, una reducció del 80 per cent d’incendis per aquest motiu; és a dir, que hi ha 
una feina ingent al darrere, però uns resultats increïbles dels quals estem molt orgu-
llosos. Tot això amb l’ajuda inestimable, com no pot ser..., dels pagesos, del Gepif, i 
de les ADFs. En definitiva, ho repeteixo, una gran tasca de coordinació, com no pot 
ser d’altra manera.
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També caldria esmentar la campanya de Sant Joan, eh? Un altre pla de vigilàn-
cia operativa especial de prevenció d’incendis forestals durant els dies previs a la 
revetlla, en la que es controla la ubicació de les tradicionals fogueres de Sant Joan i 
la detecció d’ús de material pirotècnic prop de les zones forestals i susceptibles de 
provocar incendis forestals. Volem evitar un altre incendi forestal com el de fa tres 
anys, que –ho recorden?– va passar a Vallbona de les Monges, i que va cremar, en 
aquest cas, cent dues hectàrees i mitja per un petard llançat per un nen.

Enguany, a més, intensificarem també una campanya per evitar el llançament de 
burilles, tant des dels vehicles com des de dins del medi natural, ja que volem evi-
tar la repetició del gran incendi de l’Empordà de l’any 2012, i que va cremar més de 
deu mil hectàrees, o, més recentment, els de Sant Fruitós del Bages i el d’Avinyó, 
que van cremar, respectivament, cent cinc i setanta-dues hectàrees. Tots –tots–, pel 
llançament negligent, evidentment, de burilles.

Vigilància contra els incendis forestals. Diàriament, el Cos d’Agents Rurals ela-
bora el pla Alfa, un mapa operatiu que defineix les actuacions dels seus efectius, 
desplegats sobre tot el nostre territori nacional, i a partir del qual es defineixen les 
actuacions en matèria de vigilància i prevenció d’incendis forestals, davant even-
tuals situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.

I, finalment, no voldria deixar-me la important tasca en la investigació de les 
causes dels incendis forestals, que també..., i això moltes vegades la gent no ho sap, 
però també les fan el nostre Cos d’Agents Rurals, eh?, ja que identificar les causes 
ens permet, evidentment, intervenir sobre elles i, alhora, planificar polítiques i es-
tratègies de prevenció molt més eficaces, si sabem per què s’han produït aquests in-
cendis. Volem destacar que, l’any 2018, un 31 per cent dels incendis foren per negli-
gències –un 31, eh?–, i quasi un 30 per cent ho foren intencionats, la qual cosa ens 
indica que encara tenim moltíssima feina a fer en prevenció.

Capital humà –en tenim més, eh?–, extern, en aquest cas, al departament. A més 
del personal funcionari i laboral del departament, existeix un teixit d’agrupacions 
de defensa forestal, les ADFs, al llarg del territori, que realitzen una feina vital, una 
feina importantíssima de prevenció i suport a l’extinció durant tot l’any. La tasca que 
realitzen les ADFs sobre el nostre territori és una de les peces estratègiques i clau 
per al treball de prevenció. I vull expressar tot el nostre reconeixement a la seva la-
bor, al llarg de l’any, de manera voluntària; també, a l’expertesa i el coneixement del 
terreny que ens aporten perquè la resta d’actors entrin a realitzar les seves tasques 
en les millors condicions possibles. Tenim el president del secretariat. Moltíssimes, 
moltíssimes gràcies, Xavier.

Actualment, a Catalunya hi ha inscrites al registre oficial 307 agrupacions de de-
fensa forestal, que agrupen el territori de 668 municipis, amb una superfície fores-
tal d’1.750.000 hectàrees, i uns 7.600 socis. Posem-ho en valor; fem-ho com a país. 
Felicitem-nos; felicitem-nos perquè hi segueixin sent per molts anys i tinguin poca 
feina –això també és veritat. La col·laboració i la coordinació del departament amb 
les ADFs s’ha materialitzat amb la signatura del conveni entre el departament i el 
secretariat nacional de federacions, les ADF de Catalunya, per a l’any 2019.

Una altra peça cabdal en la prevenció són els ajuntaments, eh?, que col·laboren 
amb el departament per a la implementació de les mesures de prevenció d’incendis 
en les urbanitzacions i els seus termes municipals. I cal reconèixer l’esforç que rea-
litzen. Així mateix, fan una gran tasca de suport, durant els incendis, a les ADFs i 
a tots els cossos que participen en les tasques d’extinció, també val a dir, principal-
ment, els bombers.

Un balanç ja, per al 2018, i la previsió de risc per al 2019, i anem acabant. L’any 
2018, les condicions meteorològiques –tampoc descobreixo absolutament re– van 
ser extraordinàriament favorables, es pot dir que gairebé úniques. I això va compor-
tar que l’afectació dels incendis forestals fos molt baixa, o molt més baixa del que 
acostuma a ser habitual en un país, com dèiem al principi, d’aquest clima mediterra-
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ni com és el nostre, com és a Catalunya. L’any 2018 es va tancar amb un total de 312 
incendis forestals, 312, amb una superfície afectada de poc més de cent quaranta 
hectàrees forestals, i al voltant de seixanta hectàrees no forestals cremades.

Pel que fa a la previsió d’aquest 2019, d’aquest estiu, el risc en aquest inici de cam-
panya és moderat –és moderat en general. Les precipitacions acumulades fins al mes 
d’abril han estat les habituals, amb una excepció molt clara..., amb dues excepcions 
molt clares, que sempre són o solen ser les mateixes, que és la zona de l’Empordà i 
les Terres de l’Ebre, on la precipitació ha estat molt per sota de la mitjana.

El mes de maig ha estat irregular, en funció també, val a dir, del territori, i ha 
consolidat la situació de risc moderat, excepte en els dos extrems del país altra ve-
gada. En cas de manca de pluges raonables durant les properes setmanes, les co-
marques on més ràpidament s’incrementaria el perill serien aquestes dues zones: 
les planes de l’Empordà i l’Ebre, on es pot donar un dèficit hídric molt elevat –molt 
elevat– respecte a la mitjana, que n’incrementaria el risc.

Pel que fa a l’estat de la vegetació, en general s’observa que va avançada per a 
l’època i en condicions de menys humitat que l’any passat, la qual cosa eleva també 
el risc. També hi ha problemes puntuals i latents que condicionen el perill, com pot 
ser, per exemple, sequeres prèvies i danys de ventades i nevades. El departament, 
en aquest sentit, ha realitzat durant tot l’any una sèrie d’actuacions per mitigar els 
efectes d’aquests perills.

Actuacions en matèria de prevenció d’incendis realitzades durant l’any en curs; 
actuacions directes realitzades, en aquest cas, pel departament. Doncs, a l’hora de 
planificar la prevenció, hem de tenir present que en els darrers anys es fa més evi-
dent el que s’anomena la «paradoxa de l’extinció»: com més efectiu ets extingint in-
cendis –és a dir, com més bé ho fas, com més bo ets–, més probabilitats tens que un 
incendi que supera la capacitat d’extinció cremi grans superfícies; és a dir, que com 
més mitjans i més pressió apliquem sobre el foc, els incendis es controlen millor, 
però la situació del medi implica que els pocs que s’escapen d’aquest control és pos-
sible que es facin més grans.

Els grans incendis forestals, especialment en situacions de simultaneïtat, aca-
ben estant fora de la capacitat de prevenció i de control, i poden superar el sistema 
d’extinció més eficient. I val a dir que els mitjans d’extinció catalans són dels més 
ben..., o dels més coneixedors del territori; són els més ben preparats, formats i, evi-
dentment, conscienciats. Per tant, l’aposta per millorar al màxim l’eficiència ha de 
centrar-se en l’anticipació, ens hem d’anticipar mitjançant la planificació en matèria 
de prevenció; és a dir, gestionant el medi.

En aquest sentit, el departament, mitjançant un encàrrec al Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya, en col·laboració amb la Direcció General d’Ecosistemes Fo-
restals i Gestió del Medi del departament i alhora també amb la Direcció General  
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament Interior, continuem 
els treballs de millora de la planificació i definició dels punts estratègics de gestió, els  
coneguts com els PEGs. Aquests punts són necessaris per al disseny de les infraes-
tructures de prevenció en els perímetres de protecció que anomenem «prioritaris». 
A més a més, aquest any s’ha encarregat la redacció d’un nou perímetre de protec-
ció prioritària en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, bàsicament, a la serra de Pàndols 
i a Cavalls.

Entre els projectes europeus del departament, se segueix treballant en els pro-
jectes «Cooperem» i «Alberapastur», en el marc del POCTEFA, per a la prevenció 
d’incendis en l’àmbit de la Jonquera al Pertús, eh?, que permetrà la millora dels sis-
temes d’informació..., coordinació i informació sobre prevenció d’incendis i d’inter-
canvi, el reforç de les mesures de prevenció en l’àmbit transfronterer de la Jonque-
ra al Pertús. La inversió conjunta d’aquests dos projectes per a l’any 2019 és d’uns 
240.000 euros.
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Per altra banda, el departament continua treballant en l’execució de les infraes-
tructures de prevenció d’incendis, dissenyades tant per la via de la inversió directa 
com mitjançant convocatòries d’ajuts. Amb l’encàrrec a Forestal Catalana, aquest 
any es destinaran, a actuacions de prevenció d’incendis, al voltant d’1 milió i mig 
d’euros. 

També enguany es continuarà fomentant el manteniment silvopastoral d’infraes-
tructures de prevenció, que permet mantenir operatives algunes de les infraestruc-
tures creades, mitjançant uns cent mil euros a través d’ajuts.

Una altra actuació són les cremes controlades de vegetació, com una eina de pre-
venció d’incendis. Aquest any 2019 s’han executat, amb mitjans propis del departa-
ment, quaranta-vuit cremes controlades de vegetació d’un total de 261 hectàrees –ja 
vaig acabant, eh?, president.

Amb relació a les infraestructures de prevenció d’incendis, la convocatòria de 
gestió forestal sostenible de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi dota per a aquest 2019 aquestes intervencions amb 4.600.000 euros. Igualment 
també s’ha publicat una nova convocatòria de gestió forestal sostenible, a través del 
Centre de la Propietat Forestal, dotada amb uns 3.200.000 euros, per fer treballs sil-
vícoles i, sobretot, les pistes forestals.

Des del departament continuem finançant les convocatòries d’ajuts per al trac-
tament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 
5/2003. La convocatòria del 19 s’ha dotat amb un import de mig milió d’euros i 
s’han atorgat ajuts a quaranta-quatre expedients que inclouen, aquests quaranta-qua-
tre expedients, 139 actuacions repartides per tot el territori.

Han estat també notòries, aquests últims anys, algunes afectacions degudes a 
atacs de perforadors. La mortalitat de peus provocada per les plagues i malalties 
també pot ser un factor de risc davant dels incendis i també l’hem de tenir en comp-
te. El departament, en aquest sentit, ha pressupostat 200.000 euros per, el 19, finan-
çar els treballs de retirada de pins pinyoners necessaris a les comarques del Mares-
me i del Vallès Oriental amb relació a l’atac del tomicus.

També, a través del Centre de la Propietat Forestal, s’ha publicat una convocatò-
ria per un import de 175.000 euros, per actuar sobre les masses de pinastre afecta-
des per diferents malalties. També es fa un esforç important davant de la presència 
d’àmplies superfícies afectades per la processionària del pi. El 2018 es van tractar 
amb un biocida prop de vint mil hectàrees mitjançant mitjans aeris, amb un pres-
supost d’1 milió d’euros, i aquest any es preveu una campanya similar per al seu 
control.

Per tant, un repte important per al departament és poder continuar donant res-
posta a les necessitats del sector forestal i a la indústria forestal, la supervivència 
dels quals és extremadament imprescindible per al manteniment de la gestió de les 
masses forestals de forma sostenible, des d’un punt de vista econòmic i ambiental, 
per la seva incidència fonamental en la prevenció dels incendis. Per tot això, tirem 
endavant, de manera concertada amb el sector, les línies previstes en el Pla general 
de política forestal de Catalunya 2014-2024, intentant apostar al màxim per la inno-
vació a través de diferents programes.

El pressupost –molt ràpid– per a la campanya del 19: es destinaran, en línies de 
prevenció d’incendis, 15.200.000 euros, dels quals 12,6 milions es destinen a actua-
cions de prevenció a través d’inversió directa del departament o a través de línies 
d’ajut per a actuacions de prevenció a particulars o a ajuntaments o a ADFs. La resta 
es destina a despeses de personal directament relacionades amb la prevenció i als 
operatius de les campanyes, tals com contractació de mitjans aeris, campanyes in-
formatives o, evidentment, el manteniment del dia a dia de les ADFs.

I la reflexió final, molt curta –molt curta. Aquest darrer any, tot el capital humà 
que participa en tasques de prevenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació ha posat tot l’esforç –tot l’esforç– perquè els treballs de preven-
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ció programats s’executessin i les diferents línies d’ajuts es convoquessin per assolir, 
òbviament, els objectius que perseguim.

El nostre clima..., ho torno a dir i em faré molt pesada, però porta inherent la 
presència dels incendis, i les projeccions dels escenaris del canvi climàtic, a més a 
més, ens auguren que en un futur els incendis continuaran sent un dels nostres ma-
jors reptes. L’únic –l’únic– mecanisme de lluita efectiu que tenim és la gestió fores-
tal continuada, eh? És a dir, que faig un clam també als diputats i diputades que ens 
acompanyeu, als diferents grups parlamentaris, que ens ajudeu en això, perquè de 
vegades topem amb algú una mica conservacionista, i tallar un arbre no és fer un as-
sassinat, sinó que és fer gestió. I aquí evidentment ens deriva, doncs, tot el que avui 
expliquem en aquesta comissió. «Gestió forestal continuada», deia, que integri totes 
les mesures de prevenció necessàries, i també un increment de l’autoprotecció de les 
persones i béns, que facilitin la gestió de l’emergència als cossos d’extinció. Aquest  
és el motiu pel que he parlat molt també de gestió forestal avui, perquè els incendis 
no són més que una part del complex entramat de la gestió del nostre medi natural 
i rural.

En el futur més immediat, i en una situació de contenció econòmica com en la 
que estem immiscits, les actuacions de prevenció hauran d’anar encara encaminades 
a una definició encara més acurada en el territori dels punts estratègics de gestió, 
per tal de dotar-los d’una xarxa d’infraestructures que donin seguretat als cossos 
d’extinció i permetin, evidentment, afrontar la gestió dels grans incendis forestals. 
I, paral·lelament, seguir treballant fort en la veritable solució, que, ho repeteixo, no 
és altra que la planificació i la gestió dels nostres espais forestals junt amb el foment 
de les activitats agrícoles i ramaderes –perquè, si algun dia deixem de tenir pagesos 
i ramaders, tot això que estem explicant ara es multiplicarà per tres mil, eh?–, per 
mantenir un mosaic agroforestal que asseguri un medi molt més resilient.

I, sense més, moltes gràcies per la vostra atenció.

El president

Moltes gràcies, consellera. Doncs és ara el torn del conseller d’Interior, l’hono-
rable senyor Miquel Buch.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Moltes gràcies, senyor president. Honorable consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, senyores i senyors diputats i diputades, membres de la Mesa de 
la comissió, responsables del Departament d’Agricultura, d’Interior, diferents repre-
sentants dels cossos d’Agents Rurals, de Mossos, de Bombers, d’ADFs, molt bona 
tarda a tots i a totes. Ho explica molt bé la consellera, de quina manera s’està treba-
llant per a la prevenció d’incendis, i jo els explicaré també de quina manera estem 
treballant per a les extincions d’incendis, si malauradament es produeixen ignicions 
que ens provoquen la feina en el camp del Departament d’Interior.

Per començar, fer un balanç de la campanya de l’any passat, la campanya forestal 
de l’any 2018. La valoració de la campanya de l’any passat és molt positiva, ho ha 
explicat la consellera. Va ser una campanya forestal excepcional pel bon comporta-
ment de la meteorologia i podríem dir que va ser la millor dels darrers quinze anys. 
La campanya forestal de l’any 2018 va estar compresa entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre i, tot i l’excepcionalitat de la campanya pel que fa a la meteorologia, durant 
el període d’aquesta campanya els Bombers de la Generalitat van realitzar un to-
tal de 18.372 actuacions –18.372. Estaríem parlant d’incendis, però també estaríem 
parlant de salvaments, d’accidents de trànsit, etcètera. D’aquestes 18.372, 1.761 ac-
tuacions van ser d’incendis de vegetació. Per tant, podríem dir que, del cent per cent 
d’actuacions, el 9,6 per cent van ser actuacions en incendis de vegetació per part del 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Tot i les bones condicions meteorològiques, les accions dutes a terme en l’àmbit 
de prevenció operativa, la tàctica i la gestió dels incendis forestals de Bombers de la 
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Generalitat han sumat perquè la valoració de la campanya forestal fos positiva. Tot i 
això, la Generalitat va fer una crida a no abaixar la guàrdia i continuar amatents al 
risc d’un incendi forestal.

Pel que fa als incendis forestals durant l’any 2018, l’honorable consellera ja ha 
parlat de les hectàrees, jo només els destacaré tres incendis, que van ser, doncs, a 
destacar, crec, quan fas el resum d’aquesta campanya, la del 18, que és l’incendi de 
Tivissa, del 26 de juliol, que van cremar 4,3 hectàrees; l’incendi a Cabra del Camp, 
el 7 d’agost, que van cremar 9,4 hectàrees, i el foc forestal de Roses, del 19 d’agost, 
que va ser especialment complicat i va cremar 8,7 hectàrees.

Meteorològicament parlant, hem tingut un hivern..., aquest any, l’any 2019, hem 
tingut un hivern llarg, càlid i sec, similar al que vam viure l’any 2004-2005 o 2011-
2012, fet que ha provocat una campanya d’hivern molt activa que s’ha solapat amb 
la d’estiu. De fet, a dia d’avui portem més hectàrees cremades l’any 2019 que en tot 
l’any 2018. Hem tingut l’incendi d’Arties, a la Vall d’Aran, de tres-centes hectàrees, i 
el de Sort, de dotze hectàrees, al febrer, a banda d’un alt nivell d’activitat d’incendis. 
La majoria d’aquests incendis han estat de poca superfície; alguns es van iniciar en 
hores nocturnes, fet que va dificultar la seva extinció.

A nivell general, en comparació amb l’any passat, la vegetació està molt més 
seca. Tot i que hi ha hagut precipitacions els mesos d’abril i maig, tenim zones, com 
la regió d’emergències de Girona, la metropolitana sud, la del Tarragonès i també la 
regió d’emergència de Terres de l’Ebre, a nivells històrics de sequera, que ja estan 
produint incendis de vegetació. Ho deia la consellera: aquest mes de juny..., si no 
plou aquest mes de juny, si no ve acompanyat de pluges, podríem encarar la pitjor 
campanya forestal dels últims anys. I, per tant, passo ara a detallar quin és el dispo-
sitiu per a la campanya forestal d’aquest any 2019.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Ens centrem en aquesta campanya en tres idees clau: la situació crítica dels bos-
cos, la desestacionalització dels focs per l’efecte del canvi climàtic i el nou model de 
Bombers de la Generalitat. Ho ha explicat diverses vegades, jo també hi faré refe-
rència: el clima mediterrani del nostre país sempre ens ha portat focs, i malaurada-
ment ens en farà continuar patint. El que hem de vetllar és: u, que hi hagi les míni-
mes possibles ignicions –per tant, aquí s’ha de treballar la prevenció, i la consellera 
n’ha fet a bastament explicacions; per tant, que hi hagi les mínimes ignicions–, i, 
dos, que les que hi hagi les puguem afrontar de forma ràpida i amb la màxima força.

Aquests motius ens porten a afrontar aquesta campanya de la següent manera. 
A conseqüència de la tendència de la desestacionalització dels incendis forestals i 
a la vista de l’experiència dels darrers anys, de l’avaluació climàtica i del compor-
tament dels diferents incendis forestals, impulsem un canvi en la metodologia de 
treball en el camp forestal i en les tasques de les persones que hi participen. Aquest 
model posa més èmfasi en l’aspecte qualitatiu de les unitats, garanteix més cober-
tura i s’allarga en el temps. Els contractes no estan concentrats només en els mesos 
d’estiu, com era tradicional.

Per exemple, aquest any 2019 s’ha començat a implantar el nou model forestal, 
reduint el nombre d’efectius, però incrementant els mesos de contractació. Aquest 
canvi de model, inclòs en el Pla Bombers 2025, que s’inicia a la campanya forestal 
2019, té com a objectius principals passar d’un model reactiu cap a un model proac-
tiu. També representa començar a donar cobertura al risc d’incendi forestal durant 
els 365 dies de l’any, pel tema de la desestacionalització que els explicava abans, 
i aquest projecte es centra en, u, incrementar la contractació de persones per a les 
esquadres de prevenció activa forestal, les EPAF, que donen proactivitat i una co-
bertura anual, i la disminució progressiva de les contractacions d’ajudants d’ofici 
forestal, els AOF, que responen més a un model reactiu; dos, l’ampliació temporal 
dels reforços de tècnics i especialistes d’operador de control a les sales de coordina-
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ció, de manera que es pugui augmentar un TEOC, un tècnic especialista per torn,  
a cada sala de coordinació durant tot l’any; tres, la dotació mínima de personal per a  
una autobomba d’un parc que disposi d’esquadra forestal i que efectuï sortida a un 
incendi de vegetació, que podrà tenir dues composicions diferenciades, en funció de 
la capacitat que tingui el parc de realitzar una sortida a un incendi forestal i pugui 
al mateix temps mantenir en el parc una segona sortida de com a mínim tres bom-
beres o bombers.

Els objectius principals d’aquest canvi de model que s’inicia el 2019 són els se-
güents: a, millorar la disponibilitat del recurs forestal, permetent la mobilitat de per-
sonal per donar suport a les línies d’actuació, sense buidar de capacitat de resposta 
les diferents unitats de parc o de les regions d’emergències; b, avançar en el camí 
de la proactivitat –deixarem d’esperar al parc a que aparegui el foc per anar-lo a 
extingir i passarem a preparar durant tot l’any l’escenari i el paisatge en el que apa-
guem els focs–; c, millorar l’eficiència de recursos humans, de suports disponibles, 
ampliant la formació i l’experiència forestal, per avançar cap al model de prevenció 
activa; d, disposar de més mobilitat dels recursos humans, dotant de més polivalèn-
cia els nous equips de treball, que podran intervenir en els retens de foc forestal i 
en les cremes planificades, en gestió de combustible, amb eines manuals i de suport 
a les recerques; e, els auxiliars d’ofici forestal són reactius i depenen de les sortides 
del parc, en canvi els equips de prevenció activa forestal, els EPAF, són proactius i 
tenen un major grau d’autonomia i molta més mobilitat.

Què hi destinarem? Hi destinarem, a aquesta campanya, 17 milions d’euros, con-
cretament 17.219.664 euros. Aquesta quantia inclou les retribucions del personal, les 
compensacions dels bombers voluntaris, activitats formatives, el procés de selecció 
del personal per a la campanya, el lloguer d’espais per a la realització de proves, llo-
guer de quatre furgonetes, equipament, material, manteniment, reparació, etcètera. 
També passa pel manteniment i la reparació dels equips de guaita.

Passo ja a explicar quin és el model que es vol aplicar a aquesta campanya, un 
model que vol reforçar el seu dispositiu habitual de lluita contra els incendis fores-
tals. És un model que es basa en l’anàlisi diària i continuada del risc d’incendi fores-
tal, anàlisi que permet una tasca preventiva dos cops al dia, un al matí i un a la tarda, 
atès que alguns dels mitjans operatius són desplaçats estratègicament a les zones que 
pateixen risc d’incendi per ser contundents en moments inicials del foc.

Enguany, els bombers comptaran amb el Centre de Comandament de Bombers, 
canvi que s’emmarca en una millora del nivell tecnològic dels centres de comanda-
ment, que són els punts estratègics en la gestió dels incendis forestals, i també en 
la gestió de qualsevol altra emergència destacada. En aquest àmbit, per reforçar els 
setanta-quatre parcs de bombers funcionaris, durant el període de campanya forestal 
cada dia obriran els parcs de bombers voluntaris de totes les regions d’emergències 
i també s’activaran, com és habitual, els punts de guaita.

Respecte als recursos humans, entre el 17 de juny i el 23 d’agost s’inicia la relació 
laboral de 717 persones de diferents categories: tècnics especialistes operadors de 
control, ajudants d’ofici forestal, persones per a l’equip de prevenció activa i forestal, 
persones per al taller de ràdio, conductors, tècnics especialistes en so i imatge, pe-
riodistes, diplomats en infermeria, tècnics d’especialitats en GRAF, guaites...

A banda d’aquest reforç, com vostès ja saben, la setmana passada al consell exe-
cutiu es va aprovar l’acord de condicions de treball entre el Departament d’Interior 
i representants sindicals del Cos de Bombers de la Generalitat. Aquest acord, que 
ha rebut el suport de l’àmplia majoria dels bombers de totes les regions, té una vi-
gència fins al desembre del 2022. Aquest és el tercer acord que s’ha signat en els 
darrers vint anys, com ja els explicava la setmana passada, i recull reivindicacions 
dels bombers que arrossegaven des de fa gairebé deu anys. Vull, una vegada més, 
donar les gràcies als representants sindicals, a l’equip tècnic i operatiu tant del de-
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partament com els del mateix cos, que han treballat negociant intensament aquests 
darrers mesos fins arribar fins aquí.

A grans trets..., el que és l’acord el vaig detallar la setmana passada en el Ple, 
però passa per la convocatòria de les mil places, per les promocions internes per 
adequar la plantilla, per rebaixar la jornada anual, per adequar el preu de l’hora ex-
traordinària, el complement de cobertura de mínims per als parcs oberts, i l’acord 
també recull altres temes, com són la compensació per assistència a judicis, etcètera.

Ara estan veient, si els posen la diapositiva, les places que s’incrementen, les pro-
mocions que s’incrementen de tot el Cos de Bombers.

Respecte a les inversions en infraestructures, estem seguint el procés de les obres 
de reforma i ampliació dels parcs de bombers de Seròs, de Moià, de Girona, de Gra-
nollers, de Balaguer, de Tarragona i de la seu central de Bellaterra.

Respecte als mitjans aeris. Per fer front a aquesta campanya forestal tindrem tren-
ta-set mitjans aeris: vint-i-cinc helicòpters i dotze avions. A partir del mes de març 
han començat a incorporar-s’hi i tot el gruix principal arriba aquest mes de juny. Dis-
posarem de trenta bases distribuïdes per tot el territori, i set més fora de Catalunya, 
amb els set –que també hi hem de comptar– mitjans aeris del Ministeri d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació amb base fora de Catalunya.

Pel que fa a la flota mòbil, està composta per 761 vehicles, dels quals 268 d’in-
tervenció directa als incendis forestals, 197 són bombes rurals pesants, 41 bombes 
forestals pesants, 23 bombes nodrisses pesants i 4 bombes rurals lleugeres, a part de 
les 3 bombes forestals lleugeres. I també disposem de 357 vehicles més preparats per 
realitzar les tasques de suport i logística o també el transport del personal.

Quant a la renovació i a l’equipament del material, la direcció general treballa en 
el procés d’incorporació de nous vehicles lleugers, 263 en concret, i les 92 bombes 
rurals pesants que fa tot just quatre o cinc setmanes el Govern va aprovar la des-
pesa dels gairebé 40 milions d’euros. Està en procés també l’estudi tècnic de la in-
corporació de vehicles d’autoescala, bombes urbanes pesades i lleugeres i vehicles 
especials.

Respecte al vestuari, la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis ja 
treballa en el concurs per incorporar noves places d’EPI, que també inclou els man-
teniments dels equips, amb els equips per als 150 bombers que han entrat aquest 
mes de maig a l’escola i els 250 de la propera convocatòria; també la renovació de 
l’actual vestuari bàsic dels bombers: camisa blava i pantaló blau. Així mateix, estem 
treballant per dotar tot el personal de la Divisió de Grups Operatius Especials de 
tot el vestuari necessari per a les seves funcions. Tot plegat puja a l’entorn de..., per 
sobre dels 16 milions d’euros.

Acabo. I acabo tal com he començat, agraint també a l’honorable consellera Jor-
dà la bona feina que fan des del seu departament en tot el que fa a la prevenció dels 
incendis. Anem treballant complementats, el Departament d’Agricultura i el Depar-
tament d’Interior. Treballem per a un mateix objectiu: la prevenció i extinció, però, 
en definitiva, intentar entre tots que els incendis forestals, que en pocs dies comen-
cen ja oficialment la campanya..., puguem tenir una bona campanya, que voldrà dir 
finalment que no s’han produït grans incendis, o que si aquests es generen, que fi-
nalment no tinguin massa afectació i els puguem extingir a temps.

Ja ho veuen, tenim un gran repte per endavant, i tres eixos són els que emmar-
quen les nostres línies d’actuació per als propers anys: la desestacionalització dels 
focs forestals, l’actual situació crítica dels boscos i el nou model de Bombers. I, da-
vant d’això, creguin, senyores i senyors diputats, senyor president, que el desig del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, representat avui pel Departament d’Agricul-
tura i pel Departament d’Interior, és de posar-hi tot l’esforç necessari i esperar, so-
bretot i d’una forma molt intensa, la col·laboració de la ciutadania. És important que 
la ciutadania col·labori en la campanya forestal, és important que la ciutadania vetlli 
perquè els boscos de Catalunya no es cremin. Nosaltres hi treballem, tant amb la 
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prevenció com amb l’extinció, però és molt important, és vital la col·laboració de la 
ciutadania en aquest camp.

Moltes gràcies, senyors diputats, senyores diputades, senyor president.

El president

Moltes gràcies, conseller.
És... No sé si... Sí? (Pausa.) Cinc minuts de...? (Pausa.)
Farem un breu recés de cinc minuts, abans de que comenci la intervenció dels 

grups parlamentaris.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les qua-

tre i deu minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.
Primer de tot, informar els grups parlamentaris que el conseller d’Interior ha po-

sat a disposició de la gestora de la comissió la presentació que ha fet, i, per tant, ens 
arribarà a tots els membres de la comissió, aquesta presentació.

Tot seguit, comença el torn dels grups parlamentaris. En nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, per un temps de deu minuts, té la paraula l’il·lustre senyor 
Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. En primer lloc, agrair als compareixents –al conseller d’In-
terior i a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació– aquesta ex-
posició, no?, i en part, també, un decàleg de voluntats, des de la nostra manera d’en-
tendre-ho, i que també ens desperten diferents curiositats i preguntes molt concretes 
que li volem fer.

Miri, davant d’una problemàtica..., venim de l’any passat, que, com han dit i han 
posat de manifest, veníem d’un estiu que va ser bo, que no ens va comportar uns pro-
blemes i dintre de lo negatiu va ser el millor, i estem davant d’un estiu complicat –les 
dades són les que són. Ens ha sorprès ja d’entrada que les dades del 2019 tinguessin 
–són dades que he tret del powerpoint, conseller– 717 efectius, i davant del... No, per-
dó: veníem de l’any 2018, de 850 efectius, i davant de l’any complicat, que és aquest, 
l’any 2019, 717. No entenem que com més gravetat, menys efectius –això, ja, d’entra-
da–, i voldríem, també..., quin és el motiu i, una mica, la directriu que han pres per 
no incrementar els efectius de l’any 2018, davant d’un any més complicat.

Dit això, demanaríem també si ens poden informar..., s’ha parlat també de les 
zones, dels perímetres de seguretat d’àmbit urbà, barris, granges, urbanitzacions, 
etcètera. Voldríem saber la realitat del cent per cent de municipis. Vostès ens poden 
garantir que el cent per cent dels municipis de Catalunya tenim garantits que els 
perímetres de l’àmbit municipal són correctes, ja que emeten aquests informes tam-
bé a les diferents conselleries? En el cas positiu, ens agradaria tenir-ne coneixement i  
si ens poden reportar a tots els grups parlamentaris les dades que ho facin evident. 
I si fos en cas contrari, que ens falten municipis per arribar a tenir aquesta garan-
tia, també voldríem tenir aquestes dades, tenir un coneixement explícit d’aquests 
municipis i el que està passant en aquests municipis. Però també, a la vegada i en 
paral·lel, voldríem veure’n la sensibilitat, si hi ha municipis que tenim amb més sen-
sibilitat que altres..., que també hem parlat d’algun mapa, no?, que es feia evident 
que hi ha zones amb més sensibilitat. Es parlava també de la zona de l’Ebre, si no 
ho he entès malament, i d’altres zones que ens preocupaven, en el sentit que... S’ha 
tingut en compte posar efectius o reforços en aquests territoris més sensibles? Això 
ens agradaria saber-ho.

El tractament que vostès donen a les zones sensibles. En aquest sentit, miri, po-
saré en evidència... Abans d’ahir, un noi de catorze anys em va fer arribar un missat-
ge molt personal on em deia: «Estic preocupat per la feina que fa el meu pare.» És 
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el fill d’una persona que té ramaderia d’extensió a tota la zona de Portbou, Llançà, a 
tota l’àrea fronterera de la província de Girona. Tenim aquesta ramaderia extensible, 
però també voldríem saber com i de quina manera ajudem aquest sector, que contri-
bueix també a la neteja i manteniment del nostre bosc. Però el missatge era clar; diu: 
«El meu pare treballa en tot allò que pot, fa el que pot, però les zones són moltes i 
el perill és imminent. Estem davant d’un estiu molt perillós.» Davant d’això, si han 
tingut en compte aquesta zona de la província de Girona en aquest cas, i quin és el 
tractament que també li volem donar a aquesta zona.

És imprescindible tenir una visió transversal, també, en la prevenció d’incendis 
forestals, i és necessari també projectes de gestió, com ha dit la consellera tam-
bé, dintre de l’àmbit del tractament de la biomassa, de tota aquella infraestructu-
ra..., com tenim també en diversos..., del transport elèctric, doncs, també tenint en 
compte l’efecte barrera dels tallafocs, de com fem el tractament dels nostres vials, 
carreteres també, generant també aquell perímetre contigu a les carreteres per con-
vertir-les en tallafocs; si està dintre d’aquest nou projecte, d’aquesta nova visualitza-
ció de les dues conselleries, també, en aquesta campanya forestal del 2019. Pensem 
que les carreteres, autovies, autopistes, línies elèctriques..., els tallafocs per evitar 
la continuïtat de la massa forestal existent. Li vull recordar aquells temporals que 
vàrem patir a tot Catalunya, però concretament a la província de Girona, aquells 
temporals de vent, neu, que, a dia d’avui, encara en aquell sotabosc tenim punts on 
no hem pogut arribar.

Volem saber si tenen comptabilitzat..., això és molt important, saber el problema està 
molt bé, però tenir comptabilitzats quins serien els efectius necessaris per garantir...,  
perquè estem davant d’incendis, o de possibilitat d’incendis. Com garantim a la nostra 
ciutadania quin és el volum necessari d’efectius? Quina seria també la inversió en ma-
quinària i en tot allò que ens ha esmentat la consellera –en desbrossadores, desbros-
sadores connectades amb braç, etcètera? Quina seria la necessitat real que Catalunya, 
com a comunitat autònoma, necessita? Les diferents comunitats autònomes al nostre 
país, a Espanya, són moltes, però Catalunya, en aquest cas, com ha dit la consellera, té 
moltes zones en perill. En perill..., estem parlant de moltes hectàrees. Vostè ha parlat 
de 2 milions d’hectàrees, i que són, més o menys, el 60 per cent de tot el nostre terri-
tori de la nostra comunitat autònoma catalana.

Voldríem saber també si tenen comptabilitzada la necessitat, com els dèiem, de 
personal, si tenen comptabilitzada també la necessitat en vehicles i tots els mitjans 
necessaris. I posar de manifest, en totes aquestes zones, la quantitat de material 
combustible que tenim també en el sotabosc. No només parlem de vidre, sinó tot 
aquell material que sabem que la combustió de la calor i diferents efectes del clima 
ens pot fer l’ensurt que ningú vol ni espera.

Però volem també donar les gràcies i agrair a tots els departaments que avui ens 
acompanyen la feina que fan cada dia tots els efectius que treballen, dia a dia, per 
garantir i aportar-nos aquesta seguretat. I, com no pot ser d’una altra manera, avui, 
posar de manifest que avui és el Dia Mundial del Medi Ambient –posar de manifest 
aquest dia. És bo, també, aquesta compareixença conjunta, que hagi, casualment, 
sobtat en aquest dia.

Però nosaltres volem parlar també de responsabilitat sobre aquesta gestió, ente-
nent que la responsabilitat, en aquest cas, és conjunta de dos conselleries. Voldríem 
veure també les explicacions oportunes quan parlem, com li he dit, no?, de quin és el 
tractament que donem exactament, quants són els efectius necessaris, quins són els 
mitjans. Miri, quan hem fet la suma, quan vostè parlava, el 31 per cent, varen ser per 
negligències; el 41 per cent, varen ser intencionats. El 72 per cent, sumen; però hi 
ha un 27 per cent, que és aquest sotabosc, aquestes matèries combustibles que con-
tinuen amb un risc continuat i diari. Quina és l’acció..., sabent la gran feina també 
que no només fan els agents forestals, sinó també l’ADF, i com bé deia el conseller 
o la consellera –no sé qui dels dos ho ha dit–, els focs s’apaguen a l’hivern, amb una 
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gestió, amb una bona gestió del bosc, però sabent que quedant sota mínims o fent 
pegats no ens en sortim. Volem saber quina és la quantitat real, com podem garantir 
també a tots els catalans la feina que hem de fer des de la institució.

Miri, la ramaderia extensiva, com li deia, hi col·labora molt, però volem saber 
també què tenen pensat per complementar ajudes en un sector que poder és necessa-
ri, que complementa també la feina de la nostra Administració i que ens ajuda cada 
dia en aquest sotabosc. Com li feia avinent, aquell missatge era preocupant, un mis-
satge..., on es fa el que es pot, no és pot demanar més, però amb el que es fa i el que 
es porta a terme no n’hi ha prou ni és suficient. Vull dir, calmar també totes aquestes 
persones que veuen aquesta realitat. A mi, quan un noi de catorze anys m’envia un 
missatge així, aquesta sensibilitat... Vostè ha parlat de l’escola, consellera. Aques-
ta pedagogia, que també fem conscienciació entre els nostres joves, és fonamental. 
Poder també sorgeix aquesta pregunta i aquest neguit d’aquest noi –poder–, del que 
fem a l’escola.

Però no és suficient parlar del problema, no n’hi ha prou de dir el que seria bo te-
nir, sinó que el que és punyent, el que és necessari, el que és obligació també per part 
dels responsables i l’Administració és abocar-hi garanties, solucions i futur; un futur 
que dintre d’una comunitat autònoma com la nostra, amb els 2 milions d’hectàrees, 
com vostè deia, que tenim de bosc..., és necessari prendre iniciativa, és necessari 
prendre determinació, i és necessari també..., perquè hem vist molts de números, 
hem vist moltes quantitats, però és necessari també veure-ho pressupostat, veure-ho 
en calaixos pressupostaris. I els pregaria que no em tornin a dir allò de «tenim un 
pressupost», perquè –ja els hi vaig dir un dia– el pressupost està penjat de la web, els 
calaixos pressupostaris..., encara als grups parlamentaris no se’ns ha fet una presen-
tació oficial d’aquest pressupost, i evidentment estarem esperant-la, per també poder 
fer les esmenes oportunes, per veure com i de quina manera hem de garantir aquest 
futur del nostre bosc.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Una salutació als sindicats, sindi-
calistes, i a tot el personal de la conselleria que està avui present en aquesta comis-
sió. En primer lloc, un agraïment, com crec que no pot ser d’una altra manera, als 
dos consellers, al conseller i a la consellera, per dues qüestions que jo crec que s’han 
de destacar, que és, una, que compareixen en aquesta comissió a petició pròpia, i, 
dos, ho fan de manera conjunta i coordinada. Jo crec que això és de destacar, és d’a-
grair i s’ha de posar de manifest, perquè demostren, bé, doncs que hi ha una mínima 
coordinació, o una preocupació per mostrar aquesta coordinació.

Dit això, entraré en els elements més crítics o en els elements de dubte que veiem. 
Jo els he de reconèixer un esforç a tots dos; els he de reconèixer un esforç en pre-
ocupació, en temps, en serietat, però la sensació que tinc, o que tenim al Grup So-
cialistes, és que estan vostès lluitant contra els elements –estan lluitant contra els 
elements–, i a vegades amb bastant poc èxit, els he de dir, a la realitat, almenys. 

A què em refereixo? Miri, hi ha un malestar creixent a les plantilles –em refe-
reixo, en aquest cas, més al conseller d’Interior que a la conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca–; hi ha una falta de pressupostos –i ho sabem tots plegats–, tant 
a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya; hi ha una situació límit quant a la segu-
retat –ho hem dit moltes vegades, ho hem repetit moltes vegades–, i aquesta situació 
límit ha arribat, com després entraré també en el tema..., fins i tot el Síndic de Greu-
ges ens està advertint, amb moltíssima serietat, de la situació que tenim.
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En primer lloc, reconegut aquest esforç i aquesta intenció de coordinar-se, els he 
de dir que també trobo una certa manca de previsió en l’actuació. Per què? Home, 
hagués estat desitjable fer això que han fet avui fa uns mesos, no? Avui és 5 de 
juny. Si no m’equivoco, la campanya oficial d’estiu comença el 15 de juny –perquè 
la campanya hem dit tots plegats que comença a l’hivern, que comença molt abans, 
però l’oficial comença el 15 de juny. Estem a 5 de juny. Per tant, una mica de falta 
de previsió.

Dos. La sensació també és que forcen vostès les situacions fins al límit, és a dir...; 
també hem de destacar que no entenem per què estiren tant la corda, per què apuren 
tant, vostès, el conflicte, per què no són més flexibles abans de posar solució al con-
flicte. És a dir, vostès plantegen unes condicions laborals, un acord de condicions 
laborals, per exemple, amb els bombers –m’estic referint sobretot al conseller d’In-
terior. Clar, aquestes condicions laborals s’acaben de signar també, com qui diu, ara 
mateix. A això em refereixo. Vostès estiren la corda fins al final, fins que es veuen 
amb l’aigua al coll –la campanya d’estiu al caure; la plantilla allà, fins al límit, que 
no pot més; la situació de les emergències fins al límit, que no pot més–; llavors vos-
tès actuen, d’alguna manera.

El mateix Síndic de Greuges, com els apuntava, en un informe del maig de 2019, 
ho posa de manifest de manera molt clara. I només diré una dada que posa el Sín-
dic de Greuges, que és de l’Idescat: l’any 2017 hi havia un total de quasi cinc mil 
bombers, més o menys –una mica menys: cent menys–; 2.500 funcionaris, i, més o 
menys..., una mica menys, però 2.500 voluntaris. A dia d’avui estem, en voluntaris, 
entre cinc-cents i vuit-cents, i professionals, uns 2.100; per tant, un decalatge impor-
tantíssim. I el Síndic de Greuges –només llegiré unes línies– diu: «És imprescindi-
ble, doncs, que el Govern i el Parlament trobin les mesures extraordinàries neces-
sàries per assegurar, per al 2019, una inversió considerable que permeti començar 
a complir les previsions del projecte Bombers 2025, encara que a hores d’ara es pot 
donar per fet que no hi haurà Llei de pressupostos per al 2019 i es continuarà fun-
cionant amb la pròrroga dels pressupostos del 2017. Les primeres mesures s’haurien 
d’adoptar de manera urgent abans de l’inici de la campanya d’incendis forestals de 
l’estiu d’aquest any, el síndic alerta que, en cas contrari, el país es pot veure immers 
en una situació molt greu davant qualsevol emergència important», que és el que jo 
li dic que advertim des de fa temps, i és reconegut aquest esforç. Vostès es troben, 
vostè es troba, conseller d’Interior, en una situació..., li he dit moltes vegades que 
parteix no de zero, sinó de menys deu, i el problema és que tota la bona voluntat que 
hi posen no acaba de plasmar-se després a la realitat.

I, en segon lloc, tinc algunes preguntes, o alguns dubtes, en els que volíem també 
entrar. Primer, respecte de la consellera Jordà –moltíssimes gràcies per l’explicació 
detallada–, jo només tinc dubtes..., en fi, de recursos humans, perfecte; material i 
equipament, perfecte; la gestió i prevenció, perfecte. Però jo li voldria preguntar pel 
percentatge de neteja concreta –si ho sabem i si ens pot donar la dada– a les fran-
ges perimetrals de protecció, a nivell de tot Catalunya. En fi, és que ho he vist, jo, 
amb els meus ulls, no és que m’ho hagi dit cap nen ni cap company ni cap persona. 
Jo mateix, passejant, diguem-ne, per alguna zona boscosa, he vist com està, no?, de 
sec, d’abundant, diguem-ne, la càrrega calorífica, i, per tant, crec que és un polvorí, 
si no actuem. I també el percentatge de neteja de camins. Si sap també per què creix 
la massa forestal. I una petició, que és cuidar el Cos d’Agents Rurals, que ja sé que 
ho intenta.

Al conseller, en general, li preguntaria: tot el material que s’ha parlat, quan arri-
barà, no? Perquè també ens expliquen tots els vehicles, tot el material que s’ha dema-
nat, que està a punt d’arribar –sempre està a punt d’arribar. Jo la informació que tinc 
és que hi ha molt de material necessari per a aquesta campanya d’estiu que ja arriba-
rà a l’octubre, que no estarà, per tant, abans de la campanya d’estiu. És això veritat? 
És així, conseller? Bé, és que, si no, hauria d’estar en una setmana tot disponible –els 
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vehicles, el material, la roba necessària d’estiu, etcètera–, tot això hauria d’estar dis-
ponible ja, o en una setmana com a molt, que comença la temporada.

Problemes amb l’avituallament, també. No sé si han pensat en els problemes con-
tinus que es produeixen amb l’avituallament a nivell de qualsevol foc, però jo crec 
que amb més raó amb els focs forestals. Ara mateix arriba tard, és dolent, moltes ve-
gades arriba gràcies als ajuntaments, que es preocupen per la situació personal dels 
bombers, que necessiten aquest avituallament –vostè ho sap– per entrar als focs.

El tema dels canvis que estan realitzant a través d’una instrucció, no? Per anar 
als focs forestals, a les columnes mòbils, fins ara era obligatori anar amb tres pro-
fessionals; vostès han fet una instrucció amb la qual s’hi pot anar amb dos profes-
sionals només. Bé, doncs jo crec que això és..., en fi, com a mínim estan fent córrer 
un risc a unes persones. Si abans eren tres, tècnicament, per què ara decideixen que 
en siguin dos? A mi em sona que és, una mica, com el mínim de parc, el mínim de 
torn als parcs; no tenen bombers suficients, doncs abaixem, a través d’una instruc-
ció, els mínims de parc i problema solucionat. No, la situació segueix estant igual, 
conseller, per molt que abaixin vostès artificiosament els mínims necessaris i que 
l’opinió pública no conegui que la situació és tan sagnant, la situació i la realitat se-
gueix estant igual.

Per cert, aquesta instrucció ha estat pactada pels sindicats? Ho pregunto. Es con-
templen reforços als parcs on estan els AOF, de personal professional? Els bombers 
voluntaris faran guàrdies de cobertura diürnes dels parcs? No m’ha quedat clar. I si 
podríem saber el cost que tindria això a nivell de tot Catalunya.

Lo dels equips dels AOFs –EPIs, roba, condicions, guants, ulleres–..., lo que li 
he dit. Jo la informació que tinc és que per quan s’ha demanat tot aquest material 
arribarà a l’octubre i, per tant, arribarà tard.

Com pensen gestionar, també, l’atenció sanitària als serveis de Bombers, amb la 
manca de metges i ambulàncies al GEM? Està previst tancar parcs professionals? És 
veritat que tenen previst, el departament, situar-los en casernes provisionals d’obres? 
Per què han tancat la base de Roca Vidal de Tarragona, que cobria una important 
zona forestal –serra d’Ancosa, serra de Font-rubí– plena d’urbanitzacions?

Bé, en definitiva, consellers, jo crec que la teoria demostren que la saben molt 
bé, l’expliquen molt bé, ens intenten transmetre una tranquil·litat que jo crec que la 
realitat no acompanya. I parlen del Cos d’Agents Rurals; estan descuidats. Parlen 
de Bombers; els tenen descuidats. Parlen d’ADFs; les tenen descuidades. Voluntaris; 
estan descuidats. Parlen de risc a l’Ebre, i tenim parcs descontrolats i tancats. Parlen 
de prevenció, i fins fa quatre dies no hi havia un acord de condicions laborals i esta-
ven en guerra total amb els sindicats de bombers, tal com vam veure nosaltres ma-
teixos en una reunió aquí al Parlament. I abaixen els mínims de torn i fins el nombre 
de professionals que han d’anar a les columnes mòbils als focs forestals. 

En fi, solucionin aquests problemes, i, si pot, aquests dubtes.
Gràcies, conseller.

El president

Gràcies, senyor Castillo. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé; bona tarda, conseller, consellera. Voldria començar saludant les persones que 
ens acompanyen –la gent de les ADFs, dels Agents Rurals, els treballadors i treba-
lladores dels diferents departaments–, i fer un gran reconeixement a la tasca que es 
fa en matèria de prevenció i extinció d’incendis des dels treballadors i treballadores 
que s’hi dediquen. I, per tant, doncs, no només la benvinguda, sinó també el reco-
neixement.
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En segon lloc, també, agrair les dues exposicions –del conseller i de la conse-
llera–, perquè crec que és important, doncs, que es vingui al Parlament a explicar 
aquest tipus de qüestions. I, per tant, agrair el detall de les intervencions.

Dit això, alguns comentaris, no? En primer lloc, amb relació a la intervenció de 
la consellera, dir que des del nostre grup parlamentari ens alegrem de l’enfocament 
que es fa des del departament; creiem que, efectivament, el que cal per actuar davant 
d’un risc del nostre país, un dels principals riscos que tenim a Catalunya, que és el 
risc d’incendis, el que cal és gestió forestal; per tant, compartim plenament l’enfoca-
ment de la necessitat de la gestió forestal. Entenem que el que vam fer l’altre dia al 
Ple, aprovant la Llei d’espais agraris, també va en aquesta direcció. M’alegro també 
que la consellera, doncs, posi en valor i parli de la importància del mosaic agrofores-
tal en el nostre territori, perquè és un model que havíem estat perdent en les ultimes 
dècades, tant pel creixement del bosc com per la proliferació de la urbanització, del 
creixement urbà. Per tant, s’identifica un canvi de paradigma, que jo crec que avança 
en la bona direcció, tant des del punt de vista ambiental com des del punt de vista, 
també, social i econòmic.

Dit això, no?, i, per tant, compartint aquest enfocament, sí que hi han alguns ele-
ments del que es desprèn de la intervenció, doncs, que et fan dubtar de si realment 
estem avançant prou o no en aquesta direcció, més enllà d’una qüestió de relat.

En primer lloc, també, els nivells pressupostaris, eh?; és a dir, no hem tingut 
temps, tampoc, o capacitat per interioritzar tot el volum d’informació que ens han 
traslladat, però sí que s’identifica un cert desequilibri entre els dos departaments 
a nivell pressupostari, i, per tant, una falta, segurament històrica, de que realment 
això que diem de que apagar els incendis es fa a l’estiu, que l’important és la gestió 
forestal, es tradueixi també en recursos, en inversió, en gestió real, que et permeti 
realment, doncs, fer aquesta gestió forestal, no?

La nostra sensació és que quan parlem de prevenció, doncs parlem, no?, última-
ment més de les franges –que fa uns anys no eren presents; per tant, aquí s’ha avan-
çat, i això és l’important–: camins, punts d’aigua; per tant, elements perquè els bom-
bers puguin actuar. És a dir, bona part de la prevenció l’hem orientat a tenir preparat 
el territori perquè quan hi hagi d’haver l’extinció estigui tot a punt; és a dir, tenir els 
camins ben preparats perquè hi puguin passar els camions de bombers en cas d’in-
cendi, tenir els punts d’aigua perquè hi puguin arribar els bombers, les ADFs, etcète-
ra, no? Però tot el que és gestió forestal, que és l’element essencial del canvi de model 
i de la prevenció, doncs sempre ens ha costat molt més i moltes vegades s’ha limitat 
a les franges, i gestió forestal és molt més que fer franges de prevenció.

I un dels grans problemes que tenim a casa nostra és que la gran majoria dels 
boscos, que és una part molt important del territori, és bosc privat, és de propietat 
privada, i, per tant, la capacitat de l’Administració pública per incidir-hi, per inter-
venir-hi, sempre és molt més limitada. I, per tant, en aquest sentit, sí que m’agrada-
ria saber, per part de la conselleria, quin enfocament o quina aproximació fan per 
poder, efectivament, fer gestió forestal quan el bosc és de propietat privada, que és 
gairebé sempre, no?

Més elements amb relació a la intervenció de la consellera d’Agricultura, o al-
guns dubtes, no? El paper de les diputacions. És a dir, com es canalitza tota la qües-
tió de prevenció o l’estratègia, la política de prevenció i de gestió forestal que fan des 
del departament a través del món local, a través de les diputacions.

El paper també del 112. Ja sé que no depèn d’Agricultura, sinó que depèn d’In-
terior, però sí que, parlant amb els agents rurals, una de les qüestions que ens diuen 
és que bona part del temps l’han de dedicar..., és a dir, en la mesura en què a Agents 
Rurals se’ls deriva des del 112, és a dir, bona part de les trucades del 112 es deri-
ven moltes vegades a Agents Rurals i han de fer front a aquestes demandes, això els 
ocupa bona part del seu temps, i, per tant, no tenen temps per fer moltes altres de les 
qüestions les quals vostè mateixa ens detallava, no?
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I la constatació que, efectivament, el Cos d’Agents Rurals és un cos molt impor-
tant, però que està clarament infradotat, no? És a dir, ens parlaven de que només hi 
han cinc-cents agents rurals al territori, i que això vol dir que moltes comarques, 
doncs, tenen entre dos i tres agents operatius en el moment, diguéssim, i que, per 
tant..., i, en caps de setmana, a vegades és un sol agent per comarca, amb la qual 
cosa no pot ni sortir a fer vigilància. Per tant, constatar aquesta infradotació de per-
sonal també del Cos d’Agents Rurals, que, efectivament, tal com ha dit la consellera, 
esperem que amb el pla estratègic, que esperem que s’aprovi en breu, doncs es pugui 
corregir aquesta situació ampliant-ne la plantilla.

Passant una mica a les qüestions més del Departament d’Interior, potser, o amb-
dós departaments, clar, la sensació que tenim també és que, efectivament, vostès 
ens parlen, no?, en tots dos casos, de canvis de model, de nova manera de fer, d’un 
nou enfocament, amb el qual segurament hi podem estar molt d’acord, però, clar, 
l’estiu comença, la campanya d’estiu comença la setmana que ve. Per tant, ja els hi 
he dit, els vaig oferir el suport del nostre grup parlamentari per avançar cap a aquest 
canvi de model, ja sigui a través d’un nou marc legal, a través d’una llei d’emergèn-
cies, ja sigui a través del suport en un pacte de país, etcètera; és a dir, treballar per 
desplegar aquest nou model. Però sí que la urgència que tenim en aquest moment 
sobre la taula és poder desplegar un pla de xoc. I de les dades que ens han ofert, o 
de la informació que ens han ofert, no tenim clar que això sigui un pla de xoc; és 
a dir, posant les dades sobre la taula, un té la sensació que aquí el que hi ha és un 
escenari de continuïtat respecte al que s’havia fet l’any passat. De fet, com deia el 
senyor Castel també ara, amb les dades que oferien sembla ser que fins i tot hi ha 
menys efectius en alguns casos; per tant, reduir efectius no ens sembla que sigui un 
pla de xoc per fer front a una situació de risc com la que tenim. I crec que compar-
tim tots, no?, que el diagnòstic és que l’estat del sistema d’emergències a Catalunya 
és un estat crític; és a dir, més enllà dels motius, que ara no convé entrar-hi, però sí 
que estem en una situació crítica i que, per tant, calen respostes. I al mateix informe 
del Síndic de Greuges, un dels punts el que diu és que cal aplicar un pla de xoc de 
forma immediata abans d’aquest estiu, i no ens sembla que el que ens han exposat 
sigui exactament un pla de xoc.

I algunes altres qüestions, eh? Sobre el tema dels mínims, no?, el nombre de bom-
bers mínims per parc, si garantiran o no els quatre bombers per parc, que aquesta és 
una pregunta concreta; és a dir, anirem o continuarem amb parcs amb tres bombers?

Quin és el paper també de Protecció Civil? Perquè no s’ha parlat dels cos també, 
no?..., que també és un cos, un àmbit on hi ha voluntariat i que no ha sortit en les 
intervencions.

Quin paper preveuen per als bombers voluntaris? Comentava ara també el dipu-
tat Castillo que l’informe del Síndic de Greuges evidencia una reducció de 2.500 
a entre cinc-cents i vuit-cents; per tant, això és una reducció molt significativa del 
nombre de bombers voluntaris. I, per tant, quina previsió hi ha de bombers volunta-
ris, de cara a la campanya d’aquest estiu?

I també si entre les qüestions que comenten, o un element que nosaltres creiem 
que és important posar sobre la taula és la redistribució d’aquests recursos, l’ava-
luació del mapa de parcs que tenim actualment, no?, amb els parcs que han estat 
tancats, amb els parcs que tenen insuficiència de personal, especialment els parcs 
de bombers voluntaris. I, per tant, si han treballat o no amb un nou mapa de parcs o 
amb una redistribució de recursos, per ser més efectius a l’hora de fer front a aquesta 
campanya d’estiu, sobretot tenint en compte també on es localitzen geogràficament 
les àrees de risc, que vostès han parlat de l’Empordà i de les Terres de l’Ebre, per 
tant, això implica també una redistribució de recursos amb aquesta lògica, sí o no, 
d’acord?

Per tant, en aquest sentit, doncs, si ens podeu respondre aquestes preguntes con-
cretes. I, més enllà d’això, com he dit a l’inici, i més enllà de la sensació de que no 
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estem, efectivament, davant d’un pla de xoc, que és el que necessitaríem, sí que des 
del nostre grup parlamentari tornem a oferir la nostra mà estesa per poder treballar 
en el desplegament d’aquest nou model del sistema d’emergències.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Seria el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, però no hi ha cap portaveu present. Per tant, és ara el torn del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Té la paraula la il·lustre se-
nyora Esperanza García per un temps de cinc minuts.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, doncs, serè molt breu. En primer lloc, agrair la presèn-
cia tant de la consellera com del conseller, crec que és important que en aquesta 
presentació..., que potser s’hauria d’haver produït una mica abans, perquè si bé el 
conseller ens deia que els incendis s’apaguen a l’hivern, resulta que la presentació 
d’aquest pla és pràcticament a l’estiu. Dit això, m’agradaria agrair l’assistència de 
tots els membres dels cossos forestals i de Bombers que són aquí presents, i a tots 
els cossos d’emergències.

I, dit això, entro ja en matèria. Vostè ens ha explicat, senyor conseller Buch..., de 
fet, ens ha donat una nova notícia, i és que tenim pressupost i no ho sabíem aquí a la 
cambra, no?, que és el pressupost en prevenció d’incendis, que són 17 milions d’eu-
ros; ho he sentit bé: 17 milions d’euros en total. I jo volia que ens aclarís, dels 17..., 
que ens fes el desglossament d’aquests 17 milions d’euros: quin tant per cent o quin 
nombre de milions pertany al Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Ru-
ral, el Feader; quin tant per cent a l’Administració General de l’Estat, i quin tant per 
cent a la Generalitat. Jo crec que és important saber exactament quin és el percentat-
ge d’inversió en prevenció d’incendis forestals que té en ment la Generalitat de Cata-
lunya; entre altres coses, perquè, home, hem mirat el pressupost –ni que sigui l’últim 
que va presentar, fa un munt d’anys, el Govern de la Generalitat, la mateixa coalició 
de govern que hi ha ara–, i ens hem trobat que, vaja, comunitats que tenen fins i tot 
una àrea forestal –uns més gran, però altres més petita– que el que és el 60 per cent de  
l’àrea forestal de Catalunya, doncs tenen..., per exemple, el pla Infoma, de la Co-
munitat de Madrid, 38 milions d’euros –això queda bastant lluny, no?, dels 17, crec 
jo–, i el Procinfo d’Aragó, que, per exemple, està en 28 milions i mig d’euros. I ens 
agradaria saber quin és el percentatge de pressupost, ni que sigui en diferit, que vol 
posar la Generalitat en aquest pla de prevenció d’incendis per a aquest estiu.

Dit això, ens ha parlat vostè de canvi de model, i en el canvi de model ens ha fet 
servir, doncs, una plantilla de powerpoint on ens explicava quins serien els bombers, 
quins serien els voluntaris..., en fi, ens ha explicat una mica que es tendeix a plani-
ficar millor el futur, i tenint en compte l’escassa estabilitat de la plantilla i la neces-
sitat de fer un replantejament del sistema, doncs bé, aniríem, diguem-ne, reduint el 
nombre de voluntaris i ampliant temporalment el nombre d’especialistes. Jo he entès 
això... No? (Pausa.) Bé, doncs ara m’ho explica. Perquè si no és així, m’agradaria 
saber..., ampliació temporal d’especialistes sí que ens ho ha dit, crec jo, no sé si rela-
cionat o no amb els voluntaris. Però si és així, ampliar temporalment especialistes, 
com ho faran, vostès? A través d’una borsa de personal laboral? Si ens ho pot expli-
car... I quina seria la funció de Protecció Civil, que em sembla que ja li ha preguntat 
un altre grup parlamentari.

Després ens ha explicat que hi hauria una anàlisi de risc dos cops al dia. M’agra-
daria saber com es fa això i de quina manera ho tenen vostès centralitzat. I si vostè 
creu que és suficient, tenint en compte que és un mal estiu, o, segons les previsions, 
és un mal estiu.

Després, no ens ho ha explicat, però m’agradaria que ens ho expliqués, que es fa 
servir, diguem-ne, un mapa de perill de risc d’incendi forestal, i vostès fan referèn-



DSPC-C 269
5 de juny de 2019

Sessió 12 de la CI  23 

cia a que fan servir una sèrie de fons per establir-lo, no?, i que, segons aquest mapa 
de risc d’incendi forestal, doncs, s’hi reforcen mitjans, etcètera. I a mi m’agradaria 
saber exactament quines fonts prenen a terme per fer aquest mapa, i cada quan s’ac-
tualitzen.

També m’agradaria saber com es portarà a terme el pla Alfa en relació només 
amb un punt concret, i és: tenint en compte que serà un mal estiu, tenint en comp-
te que, en fi, sembla que el pressupost no és massa ampli i que hi ha una minva de 
recursos humans, com es portarà a terme la restricció d’accés a massissos forestals, 
especialment a aquells que tenen un risc especial?

I, dit això, no tinc més preguntes.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora García. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la il·lustre senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, voldria agrair les intervencions de la 
consellera Jordà i del conseller Buch, perquè han vingut a explicar-nos en seu par-
lamentària el programa de prevenció i extinció d’incendis previst per a aquest 2019. 
La coordinació i la unitat d’acció, com s’ha dit, entre els dos departaments és clau 
per a una bona gestió i una bona prevenció. També voldria agrair l’assistència, en 
aquesta comissió, de totes els directors generals, secretaris generals i membres dels 
dos departaments presents; també dels membres del Cos de Bombers, Cos d’Agents 
Rurals i ADFs que ens acompanyen. 

Abans d’entrar a valorar les intervencions que han dut a terme els consellers, 
des del Grup Republicà volem agrair la tasca que duen a terme tots els professio-
nals i voluntaris del Cos de Bombers, el Cos d’Agents Rurals, les ADFs, Protecció 
Civil, el personal dels dos departaments, els ajuntaments i els propietaris forestals, 
a tots ells per la tasca que duen a terme en la prevenció i extinció, si és el cas, d’in-
cendis, i en la gestió dels boscos i del territori. La gran feina que fan i que duen 
a terme és clau per al país, i especialment en aquests últims anys de dificultats i 
mancances que han patit els cossos de Bombers i d’Agents Rurals. Un reconeixe-
ment a tots ells.

Com molt bé s’ha dit i s’ha comentat, els incendis s’apaguen a l’hivern, per això 
són claus una bona gestió forestal i una bona prevenció per evitar possibles incendis. 
Per aquest motiu, cal reforçar clarament la gestió forestal i la prevenció per no te-
nir efectes devastadors. I aquesta gestió s’ha de dur a terme, com s’ha dit, durant tot 
l’any, perquè cada cop hi ha més desestacionalització dels incendis forestals.

Com ha dit la consellera, Catalunya és un país forestal; amb 2 milions d’hectà-
rees, un 60 per cent del país, del territori, és forestal; per tant, cal ser conscient que 
la gestió no és fàcil i que calen força recursos per abordar-ho, i d’això cal que tots 
els grups en siguin conscients.

Des del nostre grup estem d’acord en que un territori equilibrat i un món rural 
viu, amb vida, amb oportunitats i sense patir el despoblament que pateix, això aju-
da a prevenir incendis, perquè sense que hi hagi gent que hi visqui o sense pagesos 
i ramaders que hi treballin, serà més complicat gestionar tota la massa forestal del 
país. Perquè, quina millor prevenció, per exemple, que hi hagi ramats pasturant i 
gestionant el sotabosc dels boscos dels nostre país?

Consellera, quines mesures té pensades el Govern per lluitar contra aquest des-
poblament o fomentar que la gent visqui al territori?

Des del nostre grup també voldríem destacar la feina i la tasca que duen a terme 
al llarg de l’any, com ha explicat la consellera, el Servei de Gestió Forestal i el Ser-
vei de Prevenció d’Incendis, amb tasques, com per exemple s’ha dit, de les cremes 
controlades o la campanya del borrissol dels pollancres o boscos de ribera.
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També volem remarcar i destacar la tasca que du a terme el Cos d’Agents Rurals 
en la prevenció dels incendis forestals, com una de les seves principals tasques, així 
com –també ho ha explicat– el tema de la inspecció de les línies elèctriques amb risc 
d’incendis, el tema del control de les activitats amb risc d’incendis, que aquí es du 
a terme amb la col·laboració de tots els ajuntaments, per tal de donar els permisos 
corresponents d’aquestes activitats que es duen a terme arreu del territori.

També totes les campanyes de sensibilització, ja sigui a les escoles, ja sigui amb 
els nostres pagesos en la campanya de sega. Les campanyes preventives, la vigilàn-
cia que duen a terme per vigilar que no hi hagi cap incendi. I, per descomptat, tam-
bé, i molt important, la tasca d’investigació de les causes dels incendis forestals que 
duen a terme els agents rurals.

La dada que ens ha donat la consellera, de que més del 60 per cent dels incen-
dis, l’any passat, el 2018, van ser o bé per negligència o bé intencionats..., és clara-
ment lamentable que així sigui. I, per tant, cal seguir treballant en la prevenció i en 
la sensibilització arreu del nostre país, per evitar, doncs, que aquest 60 per cent dels 
incendis de l’any passat no es produeixin, perquè el fet de que es produeixin per ne-
gligència o de forma intencionada són causes que es podrien evitar. També és des-
tacable l’elaboració del pla Alfa; és molt important, tot indicant l’estat de perillositat 
del risc d’incendis en cada moment.

Ens alegrem molt, per part del Grup Republicà, que finalment es pugui aprovar 
el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals. És un pla estratègic que fa força anys que 
s’està treballant per poder-lo implementar i per poder ser aprovat. Per tant, ens ale-
grem de que finalment es pugui aprovar, que això suposarà disposar de més perso-
nal, més inversió, atenent les demandes que fa anys que el Cos d’Agents Rurals duen 
a terme, i és una bona manera de dignificar el cos. Consellera, com valora aquesta 
aprovació del pla estratègic?

També, naturalment, voldríem destacar la important feina que duen a terme les 
ADFs en la prevenció i suport a l’extinció dels incendis. A més a més, com a perso-
nes voluntàries i que viuen al territori, són les que coneixen el territori, i, per tant, 
poden donar suport a les tasques d’extinció, informant els bombers i els mossos. 
Molts cops solen ser les ADFs, les primeres que arriben a un incendi, i cal que hi 
hagi bona coordinació i que tothom tingui clar quines són les seves tasques. A més 
a més, les ADFs, juntament amb els ajuntaments, durant l’any duen a terme feines 
de manteniment dels camins forestals, també el tema de la gestió dels punts d’ai-
gua, el manteniment dels dipòsits i decidir quins són els dipòsits nous que s’han 
d’anar instal·lant en zones de més necessitat. Per tant, les ADFs estan formades per 
persones voluntàries, per pagesos que viuen al territori, i, com he dit abans, és molt 
important la seva existència perquè és molt necessari que hi hagi pagesos al terri-
tori que hi visquin, que hi hagi ramaderia extensiva, ja que això suposa un mante-
niment del territori i, per tant, una millor prevenció de la massa forestal que tenim 
al nostre país. 

Destacar els més de 15 milions del departament destinats a la prevenció d’in-
cendis. És evident que en una bona o una mala campanya d’incendis influeix molt 
la meteorologia de l’estiu pertinent. Per sort, l’estiu passat va ser un estiu amb unes 
bones condicions del temps i vam patir menys incendis. Enguany, com s’ha dit, les 
condicions prèvies a l’estiu no són les millors, no són tan bones com les de l’any pas-
sat, ha estat una primavera una mica més seca respecte a l’any passat; per tant, espe-
rem que aquest any, doncs, no haguem de lamentar massa incendis en aquest sentit.

Pel que ens ha comentat el conseller Buch, esperem que la implantació del nou 
model per a aquest 2019, amb menys efectius però amb més mesos de contractació, 
sigui positiu, doni fruits. També és interessant el model d’anàlisi diària i continuada 
del risc d’incendi que ens ha explicat, que s’aplicarà en aquesta campanya, i de dis-
posar del Centre de Comandament de Bombers. Des del nostre grup voldríem que 
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valorés, no?, que n’espera d’aquest centre i com valora aquest canvi de model que 
ens ha plantejat.

Ens ha explicat els més de 17 milions d’euros previstos del departament en el 
tema de l’extinció d’incendis. També ens ha explicat els diferents punts de guaita 
previstos, el tema dels parcs de bombers voluntaris i bombers funcionaris que hi 
haurà a disposició; els recursos humans previstos. Des del nostre grup, conseller, ens 
alegrem de l’acord de les condicions de treball entre el departament i els represen-
tants sindicals del Cos de Bombers, que es va anunciar fa poques setmanes. Quina 
valoració en fa?

És del tot necessària i urgent, com ja hem manifestat en diverses ocasions i en 
aquesta Comissió d’Interior, la necessitat de cobrir més convocatòries de personal  
al Cos de Bombers, de realitzar més inversions en les infraestructures, en els parcs, al  
tema de parcs mòbils, així com també la tan necessària renovació del material, dels 
vestuaris i de l’equipament que fa falta al Cos de Bombers. El Cos de Bombers es 
mereix i necessita aquestes inversions i aquesta renovació per tal de poder treballar 
en les condicions òptimes, i per seguir tenint un servei de qualitat i exemplar, i per 
no haver de lamentar cap desgràcia.

Des del nostre grup ens posem a disposició dels dos departaments per treballar, 
ajudar i col·laborar en la prevenció dels incendis.

I, per acabar, desitjar una bona campanya forestal a tothom. Esperem que el 
temps ens acompanyi i que hi hagi els menys incendis possibles. I també voldria 
acabar agraint de nou la feina feta per tots els que treballen en la prevenció i extinció 
d’incendis, per la gran tasca que duen a terme i perquè són un model d’èxit i exem-
plar arreu d’Europa. I que així sigui durant molts anys.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Consellera, conseller, equips de les conselleries d’Agricultura 
i d’Interior, representants de les ADFs, del Cos d’Agents Rurals, del Cos de Bom-
bers, del Cos de Mossos... Bé, vinc de l’Empordà, una zona que ha dit la consellera 
que era una de les zones amb més risc d’incendi, i vam viure el foc del 2012, fa set 
anys –ja set anys. I els diré unes quantes obvietats: molts de dies fa vent; a l’estiu no 
plou gaire; a la primavera plou sovint, també, a vegades més i a vegades menys, que 
fa créixer la vegetació que s’asseca a l’estiu. Es tracta de zones molt antropitzades: 
hi ha població, hi ha masies disseminades, hi ha granges disseminades, hi ha ur-
banitzacions que limiten amb zones boscoses. Els propietaris dels boscos no tenen 
gaires incentius econòmics per gestionar els boscos i cada vegada se’n treu menys 
aprofitament; per tant, el sotabosc cada vegada és més dens i cada vegada hi ha més 
matèria combustible. Això passa, ha passat i sembla que passarà. 

S’hi afegeix –i ho deia la consellera– el canvi climàtic, els efectes del canvi cli-
màtic; això empitjorarà encara aquestes circumstàncies, la qual cosa ens fa pensar 
que hi haurà més focs i que seran més difícils d’extingir. I també –hi han fet refe-
rència gairebé tots els grups parlamentaris– el que hem de fer és gestionar tot això 
perquè a l’estiu no hi hagi focs. Ens ha tranquil·litzat, en aquest sentit, el que expli-
cava la consellera, que hi ha un gran volum de persones que estan treballant des de 
diferents direccions generals i des de diferents serveis, i que aquesta gestió es realit-
za, s’està realitzant durant tot l’any.

Ens deia també que el 60 per cent del territori és massa forestal, eh? En un país 
amb el 60 per cent de massa forestal i amb boscos de tota classe –amb boscos de 
tota classe, que els ha definit–, crec que és important que entre tots s’estableixi un 
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gran pacte de país per intentar reduir aquesta massa forestal, bé sigui amb l’aprofi-
tament de la biomassa, bé sigui amb la potenciació de la ramaderia extensiva.

Parlàvem del nombre de persones del Cos d’Agents Rurals, que havien reduït 
de quaranta-vuit a dinou, he apuntat, els incendis..., la seva activitat, de quaran-
ta-nou a dinou als incendis en línies forestals; que havien controlat activitats amb 
risc d’incendis, 145.000 activitats amb risc d’incendi, i que feien campanyes de sen-
sibilització. Amb tot i això, amb tot aquest volum de persones, el més important 
és, seria que els habitants de cada territori prenguessin sentit de l’autoprotecció que 
han de fer. I, en aquest sentit, les franges de protecció. Aquí hi ha la directora gene-
ral d’Agricultura, que quan era directora territorial d’Agricultura i amb el director 
territorial, Albert Ballesta, d’Interior, van treballar intensament perquè Girona fos 
dels primers territoris amb les franges de protecció delimitades i amb les franges de 
protecció executades, i amb el POCTEFA –i amb el POCTEFA–, que en parlaven 
vostès aquí. Per tant, la societat mateixa tenim l’obligació, entre tots, de contribuir 
a que no succeeixi que el 31 per cent dels accidents siguin deguts a negligències i el 
30 per cent, intencionats.

Bé, totes aquestes polítiques i la climatologia –ens ho han dit els dos consellers– 
van fer que l’any passat tinguéssim una bona campanya forestal, eh? Déu-n’hi-do, 
però, que el 10 per cent de les sortides dels bombers, aproximadament, fossin per 
incendis en vegetació. Deia el conseller: «Portem més incendis en el que va de 2019 
que pas en tot el 2018.» Per tant, alerta amb les campanyes forestals, potser caldrà 
ampliar-les perquè el canvi climàtic també ens afecta. I aquest any en particular és 
un any sec, i si no plou d’aquí al juliol, que sembla que als dos extrems del país tar-
darà en ploure-hi, o no hi plourà gaire, es preveu que serà una campanya difícil i 
hem d’estar preparats.

I hem d’estar preparats, i ens sembla..., el que ha explicat del bomber, el nou sis-
tema per a aquesta campanya, que està basat en el projecte Bombers 2025, que es 
basa en la desestacionalització, en la situació crítica que tenen els boscos i el nou 
model de Bombers. Ens sembla important, aquest canvi en la metodologia, perquè 
és fruit de l’anàlisi, perquè és fruit del consens i perquè és fruit del treball, i s’esta-
bleix sobre bases més qualitatives que no pas quantitatives. En particular ens sembla 
important ampliar el temps de cobertura dels efectius, que els efectius estiguin més 
temps treballant per totes aquestes circumstàncies que deien des del Departament 
d’Agricultura –cada vegada el risc de foc s’allarga més al llarg de l’any–; els refor-
ços tècnics a la sala de control, i també ens sembla important la dotació mínima per 
a autobomba.

Clar, les necessitats. A les primeres classes d’economia que es fan, es diu: «Les 
necessitats són il·limitades i els recursos escassos.» En matèria de seguretat, en ma-
tèria de prevenció d’incendis, en matèria d’extinció d’incendis, això agafa més sentit 
que mai. Hauríem de tenir molts mitjans aeris, hauríem de tenir molts mitjans ter-
restres, hauríem de tenir moltes dotacions de personal, hauríem de fer molta gestió 
forestal, però, és clar, hem d’administrar els recursos que tenim; els recursos que 
tenim com a país i els recursos que hem estat capaços de dotar com a societat. Ens 
sembla, des del meu grup, que atenent la restricció pressupostària i els condicionants 
de la restricció pressupostària de la Generalitat, que no ve al cas a dir ara, però que 
són molt profunds i que no deixen gaudir que tots els recursos que hi ha a la socie-
tat s’inverteixin per a la mateixa societat, 17 milions, més de 17 milions dels quals 
parlava el Departament d’Interior, i més de 15 milions, que parlava el Departament 
d’Agricultura, ens semblen..., déu-n’hi-do l’esforç que fa el Govern en l’extinció d’in-
cendis.

Del pla que ens explicava vostè de Bombers, ens semblava que, atenent les cir-
cumstàncies molt canviants, amb molts de microclimes a Catalunya i amb moltes 
variables que afecten el clima de cadascuna d’aquestes zones..., ens semblava im-
portantíssima l’anàlisi diària i continuada del risc d’incendi forestal de què vostè ens 
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ha parlat, eh?, que permetia proactivament distribuir els mitjans operatius, en funció 
del risc d’incendi. Aquesta proactivitat és un dels objectius que ha de tenir, al nostre 
entendre, la política d’extinció d’incendis.

És important que, en aquesta campanya, hàgim estat capaços de donar cobertura 
diària, d’obrir cada dia els setanta-quatre parcs de bombers de funcionaris i els se-
tanta-sis parcs de bombers voluntaris, que siguem capaços d’obrir tots els punts de 
guaita. Hem implementat també càmeres de vigilància, en particular en algunes zo-
nes; poques càmeres de vigilància donen grans serveis i ens permeten detectar molt 
ràpidament allà on es produeix un incendi i enviar bombes per sufocar-lo.

L’acord del bomber ens va semblar una bona notícia. També ens va semblar una 
bona notícia quan el Govern..., tot i les restriccions pressupostàries de les quals 
parlava, i circumstàncies que avui no venen al cas, ens parlava vostè aquí, ara, que 
havia fet una inversió de més de 16 milions en material. L’acord, els 16 milions de 
material i l’ampliació de plantilla en 717 persones, ens deia vostè, ens sembla una 
bona situació de sortida per afrontar aquesta campanya forestal.

Tanmateix, un dels principals riscos que tenim quan hi ha un incendi és que hi 
hagi simultaneïtat en els incendis; és un fet que succeeix sovint. Trenta-set mitjans 
aeris i 761 vehicles terrestres ens semblen suficients per cobrir aquestes eventuali-
tats.

Com que els incendis no es poden eliminar, com que segurament n’hi hauran en 
major o menor mesura, ens hem de preparar; ens sembla que ho estem.

Com que el risc zero no existeix, estem a temps de respondre de la millor manera 
les eventualitats que puguin sorgir; és, consellers, el que espera la societat de nosal-
tres i és el que estic convençut que vostès faran.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Ara, és el torn del Govern, per respondre als 
grups parlamentaris, per un temps màxim de trenta minuts que s’hauran de repartir. 
Començarà, doncs, la consellera d’Agricultura, l’honorable senyora Teresa Jordà.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, president. Intentaré anar ordenadament, malgrat que els papers 
els tinc molt desordenats, eh?, perquè uns m’han dit moltes coses; uns altres, no tan-
tes; algunes repetides... Aviam si ens en sortim.

Anirem per ordre i començarem pel senyor Castel, si li sembla, malgrat que sí 
que vull utilitzar una frase que ha dit, en aquest cas, el senyor Castillo, perquè em 
val per a les intervencions de tots vostès. Hi ha hagut un moment..., el que passa, 
que el senyor Castillo, segurament, m’atreveixo a dir que no ho deia en el sentit..., o 
que jo ho interpreto en un altre sentit, eh?, però jo ho avanço. És a dir, té vostè tota 
la raó..., i ara aquí no hi acumulo el Departament d’Interior ni el meu company, el 
senyor Buch, però sí que li parlo com a consellera d’Agricultura. El nostre departa-
ment lluita contra els elements, contra tots els elements –tots, absolutament tots–, i 
els ben asseguro que no és només una qüestió pressupostària, és una qüestió de que 
la ciutadania d’aquest país i un tant per cent dels aquí presents..., i no és una qües-
tió..., és a dir, no estic fent un discurs moral, ni molt menys, eh?, és que la societat 
sigui capaç d’entendre que el nostre sector, el primari, és imprescindible per a aquest 
país. I avui parlem d’incendis; també –també.

Dit això, el senyor Castel parlava de les franges de protecció. Dades exactes de 
la quantitat d’urbanitzacions i les franges de protecció que..., això, segurament ho 
tenim valorat. Jo, ara, no tinc aquí exactament les xifres, però, en qualsevol cas, sí 
que li puc dir que l’any passat es varen fer més de sis-centes inspeccions en fran-
ges –més de sis-centes, eh? Enguany, també devem estar gairebé per la meitat de 
les sis-centes; és a dir, que acabarem l’any amb sis-centes o set-centes més. És una 
tasca molt costosa –molt costosa–, perquè també és fruit d’un boom en un moment 
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determinat en què comencen a créixer les urbanitzacions i..., en fi, què els he de dir, 
no?, no tot es controlava com s’hauria hagut de controlar.

Treballem, per tractar aquestes franges, a través de diferents ajudes i també as-
sessorant els ajuntaments. Perquè els ajuntaments..., i no recordo si ho he posat en 
valor en la meva explicació inicial, però és veritat que, en els últims anys, els ajun-
taments ens estan ajudant i estan col·laborant moltíssim, eh? Hi ha hagut una feina, 
doncs, ingent de formació, però també és veritat que els ajuntaments, per desconei-
xement segurament, aquest tema no l’havien tractat, i ara ho estan fent i ens està 
anant molt bé, i en conseqüència podem dir, sense por d’equivocar-nos, que cada 
any es va millorant la situació.

Avui centrem molt els esforços en aquelles àrees més sensibles; que això sí que 
ho tenim detectat i, evidentment, són bàsicament a l’àrea metropolitana, eh?, on hi 
ha més urbanitzacions i on hi ha, evidentment, més risc.

A la zona de Girona, per exemple, que s’hi van fer esforços –el senyor Roquer 
ens ho recordava–, doncs la veritat és que..., els números els hi facilitaré, perquè 
tampoc els tinc aquí, però, en qualsevol cas, s’ha millorat d’una manera extrema. És 
a dir, quan coordinem bé, quan els dos departaments que hi estan, d’alguna mane-
ra, immiscits, quan els ajuntaments hi col·laboren, quan formem la societat i hi ha 
consciència, els resultats són espectaculars; és a dir, que ja sabem quina és la línia, 
eh?, i en aquesta estem treballant.

Algú em demanava per les diputacions –em sembla que el senyor Parés, però, 
en qualsevol cas, també ho apunto aquí–: ja hi treballem. En aquests moments, tre-
ballem amb la de Girona, com s’apuntava, i amb la de Barcelona, però la intenció 
és eixamplar-ho, això, eh?, i ara, en el moment en què estiguin ja configurades, el 
primer que farem és anar-les a atacar, en el millor dels sentits, perquè de ben segur 
que..., bé, es poden imaginar que Barcelona i Girona, en aquest sentit, perquè són 
dos diputacions que ens interessaven moltíssim, que hi havia certs problemes, en el 
sentit de la zona que representen, però evidentment Tarragona i Lleida també.

Pel que fa a les línies elèctriques, doncs, les companyies realitzen plans triennals, 
eh?, que aproven els agents rurals; és a dir, aquest tema també està molt controlat, 
es van fent els controls. Enguany, hem fet més de 1.500 inspeccions, que són mol-
tes, en línies elèctriques.... No, perdoneu, l’any passat, i enguany en portem gairebé 
cinc-centes, eh?

I en el perímetres contigus a les carreteres, perquè actuïn com a tallafocs, doncs, 
també hi estem, de manera constant, fent inspeccions; enguany també en portem 
cap a dues-centes.

Poden comprovar que tot plegat estem parlant de coses que ultrapassen, inclús, 
el nostre departament, eh?; és a dir, la responsabilitat i la corresponsabilitat de la 
Direcció General de Carreteres, dels ajuntaments, de la conscienciació, de la Direc-
ció General de Medi Natural, de..., en fi, molta molta molta corresponsabilitat en tot 
això que ens ocupa.

Em parlava el senyor Castel d’aquest nen que se li adreça i està preocupat –està 
preocupat. Sí, sí, pot estar molt preocupat, ja l’hi ben asseguro. La ramaderia ex-
tensiva està en hores baixes, eh?, malgrat que també li asseguro que, des del depar-
tament, la cuidem tant com podem i més. Adonin-se vostès de la necessitat de que 
en els nostres paratges, en aquest 60 per cent de massa forestal que tenim en aquest 
país..., que bé aniríem si tinguéssim més ramaderia extensiva. I això ho podria en-
llaçar amb el tema del despoblament també; és a dir, o aquest país s’ho creu o no 
s’ho creu.

Parlar de ramaderia extensiva, senyor Castel, a la Comissió d’Interior, el dia 
que el conseller Buch i una servidora venim a parlar de la campanya dels incendis 
i camí..., i ara tampoc vull que m’aclaparin, però que una servidora, en un any que 
és consellera, no hagi tingut cap pregunta parlamentària preocupant-se per la rama-
deria extensiva, em sembla una vergonya. No només per la ramaderia extensiva, ni 
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per la Llei d’espais agraris, que hi han treballat tots vostès i molt bé, ni per cap pre-
ocupació per aquest departament, que sí, és el més petit del Govern, però algun dia 
s’adonarà el país que en importància pel que representa i pel que en deriva és –ho 
dic descaradament– el més important del Govern. Perquè si som capaços de mante-
nir espais agraris, som capaços de produir una alimentació sana, segura i de quali-
tat, potser no haurem d’invertir tant o tants recursos públics en salut, per exemple, 
perquè tindrem menys malalties, etcètera, que ara, evidentment, em queda un quart 
d’horeta i encara he de contestar a molta més gent. És a dir, pedagogia, consciencia-
ció..., un tema de país, eh?, és un tema absolutament de país. En qualsevol cas, fem 
moltes línies d’ajut, senyor Castel, a través dels PECTs, eh?, en ramats; més de cent 
mil euros en aquest tema exclusiu.

El senyor Castillo i la lluita contra els elements. Que cuidem més el CAR. Dei-
xi’m dir-li que el Cos d’Agents Rurals no està descuidat, el que ha estat oblidat du-
rant anys i panys. I puc dir, i ho dic alt i clar, que quan la meva companya antecesso-
ra Meritxell Serret agafa les regnes d’aquesta conselleria, el primer que fa és donar-li 
entitat i donar-li una direcció general que no tenia, perquè el Cos d’Agents Rurals 
anava voltant d’una conselleria a una altra. Jo no sé si és que algú no els volia o els 
volia tothom; en qualsevol cas, no feien res més que anar d’un cantó a l’altre, eh?, i 
els dèficits en aquest cos són abismals.

I per això no hem fet altra cosa que treballar per desenvolupar aquest Pla estratè-
gic dels Agents Rurals, per a aquest any 2019 fins al 24. Moltes de les polítiques que 
contempla aquest pla estratègic ja s’estan desenvolupant, eh?, però, evidentment, el 
gruix, el gruix encara no, que és dotar, òbviament, el cos dels efectius que necessita 
i redimensionar-lo a les necessitats que té. És a dir, ara podria explicar totes les bon-
dats del cos; no ho faré, perquè tampoc tinc temps, però, en qualsevol cas, els asse-
guro que tampoc aquest país sap la feinada ingent que fan aquests homes i aquestes 
dones que formen part d’aquest grup operatiu, i que els asseguro que també els ho 
hauríem d’agrair dia rere dia, perquè, després del descuit de tant temps, fan la seva 
feina amb una vocació increïble, perquè bàsicament s’estimen el territori i allò que 
fan. És a dir, que també voldria posar-ho en valor.

Tema de camins. La inversió directa acaba sent d’1 milió i mig, eh?, i aquí ja en-
tra tot el tema de franges i també tot el tema d’àrees estratègiques, etcètera. I, com 
deia, als ajuntaments i a les ADFs, en prevenció de camins, doncs –per netejar-los, 
per fer punts d’aigua, etcètera–, invertim uns 4.200.000 euros.

El senyor Marc Parés. És evident, hem de fer gestió forestal, és el que he inten-
tat dir. De fet, aquests trenta minuts hauria pogut utilitzar-los dient, una vegada rere 
l’altra, «gestió forestal, gestió forestal, gestió forestal», fins que haguessin passat els 
trenta minuts. No hi ha una altra manera.

Li agraeixo de veritat que posi en valor la Llei d’espais agraris, perquè aquest 
Parlament va aprovar la setmana passada aquesta llei, que ara, amb aquests sis 
mesos que queden per acabar l’any, en farem el reglament i la tirarem endavant, 
perquè ha arribat tardíssim, malgrat que arriba. I jo crec que és la primera vegada 
que, més enllà de gent del sector, em para un ciutadà diputat per dir-me: «Gràcies, 
aquesta llei acompanya, i també aquesta llei ajuda en la prevenció d’incendis.» És a 
dir, ajudin-nos tots i totes, si us plau, també a transmetre que, la setmana passada, 
aquest Parlament va fer una petita revolució en favor dels nostres espais agraris, en 
favor del nostre sector i també en favor de la prevenció d’incendis. És a dir, que l’hi 
agraeixo.

«Hi ha un desajust entre els dos departaments.» Total. El senyor Buch m’hauria 
de passar molta part del seu pressupost. Perquè si féssim una prevenció encara més 
ben feta, perquè els asseguro que fem miracles i està tot mil·limetrat, en necessitaria 
menys. Jo ja l’hi dic; però, en fi, això ja mirarem com ho podem reajustar.

Bosc privat. Li he de dir que tenim la sort..., o sigui, del 60 per cent de massa 
forestal que té aquest país, un 75 per cent és privat, eh? Però, malgrat que el senyor 
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Roquer em recordava que els pobres propietaris forestals..., tot i que, a vegades, hi 
ha aquest concepte dels grans propietaris forestals; bé, potser en algun moment eren 
grans propietaris. Però si només tenen forest, diguéssim, problemes també; és a dir, 
que, a vegades, no tot és tan clar com sembla.

Són gent activa, són molt actius –molt actius–, i a més a més els tenim tot el dia 
a darrere demanant, perquè ells el que volen és fer gestió, eh? Des del Centre de la 
Propietat Forestal articulem diferents ajuts, que van directes als propietaris privats, 
en aquest sentit. I també intentem fer molta pedagogia, bé, en fi, per als propietaris 
que potser no són tan actius, eh? En qualsevol cas, és un tema que treballem.

El paper de les diputacions, que també m’ho demanava vostè, ja ho he explicat.
Els agents rurals tenen pocs efectius? Sí, sí, és clar. Tenim cinc-cents i escaig 

efectius, i estem treballant..., de fet, abans que els que tinguin la sort d’anar-se’n de 
vacances se n’hi vagin, haurem aprovat el pla estratègic, i això vol dir que preveu-
rem per a l’any 2024 –i veurem, en funció de les disponibilitats pressupostàries, com 
ho anem fent–..., aconseguirem que el cos es doti de vuit-cents i escaig de..., entre 
moltes altres coses –entre moltes altres coses– i d’una estructura comme il faut, de 
tres-cents agents més.

No ho he dit, però m’ho he apuntat perquè m’ha semblat interessant, aquí també 
estem treballant..., i això, no ho sé, potser formaria part d’una altra compareixença 
que hauria de fer a la nostra comissió, però, en qualsevol cas, sàpiguen també que 
estem treballant molt en temes..., de fet, estem fent un pla estratègic forestal, estem 
començant a fer les bases i els processos participatius; també estem treballant d’una 
manera molt incisiva en l’ús de la fusta, perquè en temes de construcció estic con-
vençudíssima que tenim un gran futur i són temes que hem de treballar també, més 
enllà de la biomassa, és a dir que una cosa també va compensant l’altra.

La senyora García m’ha parlat del pla Alfa; de fet, s’ha dirigit més al senyor 
Buch, eh?, però al pla Alfa m’hi agafo. No és altra cosa que un pla operatiu que te-
nim des del Cos d’Agents Rurals. En funció del risc d’incendis, doncs, s’actua d’una 
manera o s’actua d’una altra. Ara aquí tenim el director general, que ens podria ex-
plicar perfectament què és el pla Alfa, perquè és la nineta dels seus ulls; és una cosa 
fantàstica, és un instrument importantíssim que té aquest Govern, té aquest país. 
Depèn el nivell, evidentment, s’activen Mossos, ADFs, Protecció Civil... L’any 2017 
i 2018, en cap cas vam arribar a nivell 3, però el control és exhaustiu al minut, al 
màxim; és a dir que, en aquest sentit, també algun dia potser seria interessant que 
els grups parlamentaris, amb algun representant, poguessin visitar Torreferrussa 
–a mi m’agradaria–, i poguéssiu conèixer també tot el tema que es fa en la prevenció 
d’incendis, perquè no és menor; al contrari, eh?

Esquerra Republicana, la senyora Fornells. Li agraeixo també, al principi de la 
seva intervenció, que ha explicat, de manera molt pedagògica, que la gestió no és fà-
cil, perquè tenim el país que tenim i, en fi, ja ho hem explicat tots. En conseqüència, 
les dificultats són extremes. I ho hem de dir, eh? –i no és mèrit d’aquesta consellera, 
però sí, en fi, del país en general, del voluntariat, dels professionals–, s’ha fet i tenim 
una estructura molt potent. Que, òbviament, sempre manquen recursos? Segur. Però 
hem de posar-la en valor. I la feina que es fa em sembla, de veritat, espectacular. 
I vull pensar que tampoc hi ha hagut cap crítica al respecte, dels diferents grups. És 
a dir, que gràcies també per posar-ho en valor.

I és evident també: si no tenim gent a les comarques, si no tenim gent que pugui 
viure als pobles, que pugui quedar-se a la masia, que pugui quedar-se a l’explotació, 
si no hi ha dinamisme en aquests pobles i a les comarques, tampoc es generen opor-
tunitats, i llavors passa una cosa que es diu «despoblament». I ja tornem al principi, 
eh?: no podem lluitar contra tots els elements. Els necessito, a tots i a totes vostès, 
diputats i diputades, perquè m’ajudin a convèncer els seus grups, que m’atabalin a 
preguntes a les sessions de control i deixin el senyor Buch una mica tranquil, i que 
es preocupi aquest país, si us plau, de coses molt elementals; però és que si perdem 
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les comarques, si perdem els pobles, si perdem les explotacions agràries, a banda de 
que no tindrem ningú que generi o que ens aporti..., sí, evidentment, ho podem com-
prar a fora, és obvi, eh?, però sans, segurs i de qualitat, això els asseguro que no, i 
també els asseguro que fem coses increïbles en aquest país.

Però és que no només perdrem això, perdrem el país que som i la riquesa i la 
singularitat que tenim, perquè ens quedarem sense comarques, ens quedarem sense 
pobles, sense micropobles, que són aquells que tenen menys de cinc-cents habitants 
i que n’hi ha molts en aquest país i molt importants també, que algun dia estaria 
molt bé que convidéssim també l’Associació de Micropobles a explicar una realitat 
que desconeix el 90 per cent del país... Em queden tretze minuts, ja? (Veus de fons.) 
Em passo! (Veus de fons.) Ah, són teus? Perdó –perdó, perdó.

Totes les mesures que fa el departament van en la direcció de lluitar contra el 
despoblament, perquè una cosa lliga extremadament amb l’altra.

La valoració del pla estratègic és fantàstica. Estem encantats, ho hem treballat 
molt amb Funció Pública, ho hem treballat molt amb Economia, ho tenim a punt a 
punt, queden allò, els papers –ja saben que aquestes coses de palau van poc a poc–, 
però estem en condicions de dir que tindrem PECAR, que és el que mereix aquest 
cos, abans de l’estiu.

I el senyor Roquer, i acabo... (Veus de fons.) No cal –no cal... (Veus de fons.) Bé, 
planteja un gran pacte de país davant d’aquesta situació. M’hi agafo –m’hi agafo. Jo 
tot lo que sigui un pacte de país on el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació i Forest hi pugui treure el cap, allà estem.

I res més. Moltíssimes gràcies.
Senyor Buch, té la paraula.

El president

Gràcies, consellera. Doncs segueix, en el torn del Govern, el conseller Miquel 
Buch.

El conseller d’Interior

De fet, Teresa, amiga, he estat a punt d’abandonar la sala, perquè de ser la con-
selleria més important a menjar-se el temps a la primera ronda, a menjar-se’l a la 
segona, a dir que t’he de donar pressupost, doncs clar, al final ja dius: «Bé, doncs 
escolta, queda-t’ho tu i ves fent, no?, perquè (rialles) aquí no pinto re, jo.» Però no 
és així. No, no... T’ho dic amb estima i amb «carinyo», ja ho saps. Però bé, tinc 
menys temps. Abans he mirat d’anar molt ràpid. Com que tenien vostès el power-
point que els hem donat, he mirat d’anar ràpid; ara també miraré d’anar ràpid.

Jo vull tornar a centrar una vegada més la meva intervenció inicial, ara, abans 
de començar la rèplica, no?, que és la conjuntura d’aquests tres cercles que tenen en 
el powerpoint, que és: la desestacionalització dels focs forestals. Això vol dir que el 
que era tradicional que ens passava els mesos de juny, juliol, agost i setembre, ara 
ens està passant més enllà d’aquests tres mesos –més enllà, eh?–; fruit del canvi cli-
màtic o fruit del que creguin més oportú, no em pertoca a mi decidir qui és el res-
ponsable o el culpable d’això que ens està passant, sinó que, en tot cas, jo els certi-
fico que això ens està passant, d’acord?

És per això que nosaltres ens hem d’adequar a aquesta nova realitat, eh? I això ja 
ho deia Darwin, no?, que les espècies que perduren són les que millor s’adapten; no 
són ni les més fortes ni les més valentes, sinó les que millor s’adapten. Per tant, nos-
altres ens hem d’adaptar. Quan parlem de prevenció i extinció d’incendis, ens hem 
d’adaptar a la nova realitat. I la nova realitat és que nosaltres venim al juny i algú 
diu: «És que veniu tard.» Bé, és que es feia sempre el mes de juny, aquesta com-
pareixença; de fet, l’any passat no la vam fer, perquè el dia 2 de juny, la consellera 
Jordà i jo vam ser, doncs, nomenats consellers i, per tant, no va haver-hi temps a 
explicar-la. Però sempre es feia al juny. Jo els puc dir: segurament, si hem de parlar 
de focs, és molt probable..., i tant de bo no passi, però hauríem de venir dos o tres 
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vegades l’any. Perquè abans venies una vegada a l’estiu i una vegada passat l’estiu i 
feies el resum de com havia anat, i ara això s’amplia. Per què? Doncs perquè ens està 
passant. De fet, les dades de les hectàrees cremades, que deia el diputat Roquer, que 
ha recordat que jo he explicat d’aquest 19 –i això que no hem arribat a l’estiu–..., són 
més grans les hectàrees cremades ara que no pas les de tot l’any 2018. Per tant, això 
demostra que no hem arribat a l’estiu, però ja hem tingut focs, d’acord? Per tant, la 
desestacionalització dels focs forestals.

La situació crítica dels boscos. Tenim una situació crítica. Podem buscar les mil 
i una maneres de solucionar-ho i avançar-ho i treballar-ho, però actualment la situa-
ció és crítica, eh? Ara mateix tenim una situació crítica. I, per tant, Bombers què fa? 
Doncs estableix un nou model. Un nou model, que ells s’han mirat el Pla 2025 de 
Bombers –el Pla 2025 de Bombers–..., està escrit allà, i està detallat i està fet no des 
de l’espai polític, sinó des de l’espai operatiu, d’acord?, per tant, és la nova realitat, 
la nova estratègia per afrontar aquesta realitat, que és la situació crítica dels boscos 
i la desestacionalització dels focs forestals.

Algú m’ha parlat de l’informe del síndic –bé, han sigut un parell o tres. Jo els 
recordo que la recomanació 5.3 del síndic és implementar el projecte Bombers 25: 
«Cal implementar les mesures previstes en el projecte Bombers 2025.» Ho estem 
fent. El que hem fet avui n’és un exemple: implementar el programa 2025 de Bom-
bers, eh?

Per tant, amb aquesta nova realitat i amb aquesta nova estratègia sobre la taula 
que tenim, doncs intentem..., hi ha hagut algú que m’ha dit: «No, contracteu menys 
personal. Quanta gent és necessita?» Segurament, necessitaríem infinit. Per evitar 
un foc..., estem al mediterrani –ho he explicat, la consellera ho ha explicat. Estem al 
mediterrani i evitar els focs al mediterrani..., segurament hauríem de tenir un nom-
bre infinit de persones que estiguessin a tot arreu intentant evitar un foc. És impos-
sible, és infinit. Ara, el que hem de fer és garantir que amb el personal que tenim, 
amb la gent que tenim, eh?..., prevenir-los, en primer lloc, i, segon, en el cas que es 
produeixin, atacar-los el més ràpid possible i amb tota la força possible perquè no  
es facin grans. I aquest és l’objectiu, l’estratègia de Bombers de la Generalitat de Ca-
talunya: atacar-los amb tota la força des del principi per evitar que es facin grans.

Respecte a..., tenim menys personal? No, és que el personal l’allarguem, preci-
sament per l’estratègia; o sigui, no és que tinguem tres mesos, és que nosaltres ho 
allarguem, perquè estem en desestacionalització, recordin-ho. Per tant, no és que 
tinguem el mateix personal durant tres mesos; no, és que ara... I, llavors, em diuen: 
«No, aquest any, en tenen menys.» Sí, però és que allarguem la contractació, perquè 
els fem durar més temps. Per què? Doncs perquè no tenim garantit que el foc fores-
tal passi el mes de juliol o passi el mes d’octubre. I com que no ho tenim garantit, 
hem de ser-hi al juliol i hem de ser-hi a l’octubre. I, per tant, hem d’ampliar el temps.

Respecte als punts..., hi ha punts estratègics de gestió per garantir l’actuació i el 
servei d’extinció, i evitar, doncs, la continuïtat del combustible; per tant, s’ha treba-
llat estratègicament.

Respecte a si està garantit el cent per cent de les franges perimetrals. Doncs no, 
a tot el país, no. Els ajuntaments, aquí, tenen una feina determinada, les diputacions 
tenen una feina determinada, el Govern té una feina determinada. A Girona, com 
ha sigut l’exemple, doncs ho han treballat molt intensament; a altres territoris no ho 
han treballat tan intensament. Però nosaltres apostem perquè hi hagi unes franges de 
protecció allà on hi hagi habitatge. Igual com des del 112 apostem perquè allà on hi 
hagi un terrat, hi hagi una geolocalització d’aquella masia, d’aquella finca, d’aquell 
espai agrari, perquè, en el cas que hi hagi alguna emergència allà, se’ns notifiqui per 
enviar-hi el cos que pertoqui per a aquesta emergència..., doncs igual com apostem 
per això, també apostem per franges perimetrals de seguretat davant d’un incendi 
en qualsevol teulada de Catalunya, per entendre’ns.
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Han parlat del pressupost. Jo els cito les xifres dels deu últims pressupostos de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: 2009, 37 mi-
lions d’euros; 2010, 36 milions d’euros; 2011, 25 milions d’euros; 2012, 12 milions 
d’euros; 2013, 12 milions d’euros; 2014, 23; 2015, 24; 2016, 24; 2017, 42; 2018, 42; 
2019, 47. Per tant, la realitat que ens estem trobant o que ens hem trobat l’estem re-
vertint tan bé com podem i tan ràpid com podem. Però, coi, tenim una manca de 
personal..., han parlat de que el síndic recorda que eren 2.500 i 2.500, funcionaris i 
voluntaris; ara en són 2.311 i 2.200, eh? Saben que tenim en marxa les convocatò-
ries que els hem explicat i que els anirem recuperant tan ràpid com puguem, però ja 
els he explicat més d’una vegada que trigues més a fer un bomber que a fer un fill. 
I, per tant, bé, ja els estem recuperant –ja els estem recuperant–, però necessitem el 
temps que necessitem.

És per això que hem arribat a un acord laboral que garanteix que no es tanqui 
cap parc durant aquests mesos d’estiu o al llarg de l’any.

Respecte a l’avituallament, cada regió d’emergència se n’ocupa i, per tant, doncs, 
jo li puc dir que està garantit.

Respecte a les columnes mòbils, dos bombers. No, són dos bombers més perso-
nal auxiliar oficial forestal; per tant, no n’aniran només dos, sinó que aquest reforç 
que nosaltres contractem també hi serà.

Respecte al GEM, que ho ha comentat, si bé és cert que ara mateix, doncs, el 
GEM de Bombers cada cop es fa més petit, és veritat que estem treballant en un 
conveni amb el SEM per recuperar aquest espai al més aviat possible, encara que 
sigui circumstancialment i durant un període de temps limitat, d’acord?, per trobar 
una solució i, a la vegada, la contractació que també es preveu de metges i d’infer-
mers durant la campanya.

Les licitacions que ha dit. Doncs miri, les licitacions de la campanya forestal es-
tan totes garantides –totes; les de la campanya forestal estan totes garantides–; les 
altres estan en marxa, eh? Però les de la campanya forestal estan totes garantides.

Algú em diu: «És que ens veniu a explicar un canvi de model, no?...» Ho deia el 
diputat de Catalunya en Comú Podem. Diu: «Ens veniu a explicar un canvi de mo-
del, quan la campanya forestal és la setmana que ve.» Bé, que vostè ho sàpiga avui, 
no vol dir que faci molts mesos que s’hi treballa; de fet, el Pla Bombers 2025 el 
tira endavant la nova cúpula operativa de Bombers, que és nomenada al juliol, que 
aquest document es presenta el mes de setembre-octubre, i des d’aleshores s’està tre-
ballant amb aquest document. Per tant, l’estratègia no és que..., que vostè la sàpiga 
no és que avui ens l’haguem inventat, no, no, és que porta molts mesos treballant-se 
i hi ha molta gent al darrere d’aquesta feina.

La diputada del Partit Popular parlava dels 17 milions i que especifiquéssim els 
percentatges. Aquests 17 milions només són per a la campanya forestal –només; no-
més són per a la campanya forestal. Jo no li puc dir d’on provenen els diners, per-
què..., si un percentatge és d’aquí, un percentatge d’allà. Això l’hi hauria de comen-
tar el vicepresident, que és el que li’n donarà les xifres exactes. Jo només sé que tinc 
aquesta disponibilitat i, en funció dels recursos que demanen el Cos de Bombers, 
nosaltres, a partir d’aquí, gestionem tan bé com podem. Que aprofito per obrir un 
parèntesi: que si necessites més pressupost, el vicepresident te’n dona. No me’l de-
mani’s a mi, demana’l al vicepresident, eh?

Respecte al personal, que m’ha preguntat si contractar menys gent o si eren més 
especialistes, l’hi tornaré a llegir, eh?: «Incrementar la contractació de persones per a 
les esquadres de prevenció activa forestal, els EPAF, que donen pro activitat» –recor-
din que treballem d’una forma proactiva i no d’una forma reactiva, eh?– «i que te-
nen una cobertura anual, i la disminució progressiva de les contractacions d’ajudant 
d’ofici forestal, que són els AOF, que responen més a un model reactiu.» Per tant, 
estem canviant el model –ho he explicat abans–: de treballar a l’avançada i no de 
treballar a la reacció, eh? És per això que estem canviant..., estem enmig del model, 



DSPC-C 269
5 de juny de 2019

Sessió 12 de la CI  34

estem incrementant els proactius i reduint els reactius. Això no s’acabarà mai..., pas-
sar cent a zero –perquè no passarà mai, perquè sempre n’hi hauran, de reactius, eh?–, 
però sí que intentar disminuir i no treballar tant amb el després, sinó treballar amb  
l’abans.

Vaig mirant el temps i tot...
Respecte al mapa Alfa, que ja ho ha explicat la consellera..., de fet, no ens corres-

pon, el mapa Alfa el fa formalment el Departament d’Agricultura, i concretament el 
Cos d’Agents Rurals. El que fem nosaltres amb el mapa Alfa és fer dos briefings, dos 
briefings diaris, eh? O sigui, es fa el mapa Alfa, que bàsicament, per entendre’ns, és 
Catalunya amb uns colors –bàsicament és Catalunya amb uns colors, per entendre’ns 
ràpid–, i a partir d’aquí, aquests colors indiquen, doncs, el nivell de risc i de perillosi-
tat. A partir d’aquí i de l’anàlisi que fan els agents rurals, es fan dos briefings diaris, 
i és per això que es treballa d’aquesta manera. I concretament el GRAF, el GRAF  
de Bombers, fa una anàlisi cada hora; cada hora està analitzant quina és la situació de  
perillositat i de risc que té el país.

Respecte al nou model de comandament que em preguntaven, li puc dir que por-
ta una tecnologia integrada, amb capacitat de decisió ràpida, una coordinació imme-
diata des de la zona calenta amb tots els actors i facilitat de suport logístic –avitua-
llament, material, el que faci falta, eh?–, i reforç de comandament de l’àrea que està 
in situ. Per tant, diguem que reforcem també quina és la zona de comandament, que 
és molt important davant d’un foc.

Acabo, president, dient que..., i apurant el temps, però no per culpa meva, eh? 
Acabo, fent un agraïment molt profund, com he fet abans, a la consellera, a tot el 
Departament d’Agricultura la feina que fan, i especialment també a tot el personal 
del Departament d’Interior, i concretament al Cos de Bombers, que durant molts 
anys, doncs, ha sobreviscut a una situació crítica, una situació difícil –estem parlant 
de material, d’inversions, de personal. Ha sobreviscut, i ara, de mica en mica, ho es-
tem reposant. Però l’agraïment profund a la feina que han fet al llarg d’aquests anys 
i la que continuaran fent, a partir d’ara, en millors condicions.

El president

Moltes gràcies, conseller. Bé, obrim un torn, ara, per als grups parlamentaris, 
molt breu, només per preguntar o demanar aclariments que siguin congruents amb 
el que s’ha exposat dins d’aquesta sessió informativa per part dels consellers.

Per tant, els demanaria que no ens n’anéssim més enllà dels tres minuts, si és 
possible, i si no els esgoten, doncs, encara millor. Perquè, ho repeteixo, és repregun-
tar per alguna cosa que no hagi quedat clara o demanar algun aclariment sobre el 
que s’ha exposat, que sigui congruent precisament amb això, amb el que s’ha ex-
posat.

Per tant, engeguem el torn, obrim el torn amb el portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Miri, no em dono per contestat en molts dels casos, però tam-
bé li voldria introduir les columnes mòbils, que eren aquell grup de forestals que 
anaven acompanyats dels professionals, en el seu cas; també ens han desaparegut. 
També servien com a recolzament, quan parlem d’extinció d’incendis.

Consellera, venir a renyar la Comissió d’Interior, quan vostè depèn d’una altra 
comissió, em sembla que ha estat fora de lloc. També l’hi diré: miri, davant la pri-
mera oportunitat d’aquesta comissió, li han posat al davant la ramaderia extensiva; 
no es pugui queixar d’això.

I també l’hi dic: i a la Comissió d’Agricultura, més enllà de demanar responsa-
bilitats al legislatiu, poder s’hauria de mirar al mirall i demanar responsabilitats a 
l’executiu, perquè és la màxima responsable. Ha parlat de corresponsabilitat i res-
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ponsabilitat, això és el que demanem en la seva gestió i, en aquest cas, gestió con-
junta.

Miri, els parcs de bombers. També reiterar una pregunta que no m’ha sigut con-
testada i que la faig molt sovint. Quan hi ha un parc de bombers... Li’n poso l’exem-
ple: Girona. Surt el camió de Girona. Al parc de Bombers de Girona venen d’un 
altre parc a cobrir la necessitat de tenir un retén. Sap com queda l’altre parc? Amb 
zero efectius. Posar pedaços i posar pegats on volem solucions i realitats, ens sembla 
totalment fora de lloc.

Quan parlem de pressupost, sí, el pla de Bombers, el projecte Bombers 2025 ens 
el va venir a explicar el director general i també vàrem posar de manifest que eren 
moltes paraules, moltes voluntats, moltes intencionalitats, però poques realitats i 
pocs fets. Parlem d’una cosa que es farà amb un pressupost que, com li deia abans, 
ni l’hem vist ni encara s’ha debatut.

Dit això, també reiterar-ne una altra, que per nosaltres és una de les més greus. 
Miri, les franges..., vostè parlava de sis-centes, set-centes. A mi m’agradaria saber 
si fan cada any les mateixes o ho fan de manera alternativa i aleatòria, perquè par-
lem de 947 municipis, que el 60 per cent està en un àmbit forestal i un 40 per cent 
en un àmbit rural, consellera. Li posaré un exemple: Torre Gironella, a Girona, on 
varen tenir un incendi fa dos anys, a sota el transformador de corrent. Aquell perí-
metre, que s’havia d’ampliar dels 15 als 25 metres –vaig estar-hi la setmana passada 
i, si ho vol, li’n faré constància demà, amb una foto en un diari–, continua igual i 
no s’ha fet. Davant d’això..., és inacció, falta responsabilitat. Parlem de responsabi-
litat; poder el que ens falta veure és la responsabilitat i la corresponsabilitat de dos 
conselleries, que en la supervisió de la feina i de la seva responsabilitat directa, que 
és gestionar en primera instància una conselleria, deixa molt a desitjar en aquest 
moment.

Parlar de fets és el que volem. Parlar de paraules que se les emporta el vent, da-
vant d’un pressupost que ni hem vist ni hem debatut i no és una realitat a dia d’avui, 
per mi és una irresponsabilitat. I sap què ens transmet? Cap garantia, sinó tot el 
contrari: molta por.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument. Crec que no se m’ha respost la pregunta que 
anava en la mateixa línia de l’anterior diputat, de per què s’ha disminuït, a través 
d’una instrucció, el nombre de persones que van a un foc forestal, i si això incre-
menta el risc i si s’assumeix aquest increment del risc, no? Tinc la sensació que, de 
nou, qui segueix cobrint els riscos són els treballadors i treballadores de Bombers.

I, després, un comentari. M’ha semblat molt interessant i molt pedagògica aques-
ta manera de discutir entre els dos partits que formen part del Govern, potser ho po-
drien estendre a la resta del Govern.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé, molt breument també, per il·lustrar una mica, també, el problema davant del 
que estem, eh? El conseller d’Interior ens deia: «El que volem és atacar el foc per 
evitar que es faci gran.» I el que hem d’entendre és que, per evitar que un foc es faci 
gran, també el que cal és gestió forestal anterior, i així també és com s’evita que un 
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foc es faci gran. Per tant, la meva insistència en que aboquem recursos en la gestió 
forestal, perquè és la millor manera d’evitar que els focs comencin i també d’evitar 
que es facin grans.

Poder no m’he explicat bé, eh? Jo ja sé que vostès estan treballant des de fa temps 
i que és veritat que jo m’he incorporat recentment com a diputat, però no me n’he as-
sabentat avui, de que vostès estan planificant un canvi de model. Jo el que li deia és 
que, davant d’un estiu que es preveu difícil, i davant, crec, d’una diagnosi compartida 
en què la situació del sistema d’emergència de Catalunya és crítica, el que necessi-
tem ara mateix és un pla de xoc, i que el que vostès estaven plantejant aquí a mi no 
em feia la sensació que fos un pla de xoc, d’acord? De fet, ho diu el mateix Síndic 
de Greuges, que també, a part d’un canvi de model, a part d’un pacte de país, a part 
d’un marc normatiu amb tot de qüestions en les quals espero que puguem treballar 
plegats, de forma urgent el que necessitàvem és un pla de xoc, i ens fa la sensació que 
el que han planificat vostès per a aquest estiu no és exactament un pla de xoc.

I em remeto, per exemplificar-ho també, al cas de l’acord de Bombers. És a dir, 
quan ens van venir, fa cosa d’un mes, el conjunt de sindicats de bombers, aquí al 
Parlament, i ens vam reunir amb ells, tots ells..., un acord que, també l’hi dic, no?, 
és a dir, té el suport de la majoria dels sindicats, però no tots. Però, en qualsevol cas, 
ens deien que era un acord necessari, que compartim que és necessari, però que no 
era solució; és a dir, que per fer front a la problemàtica que tenim al davant calen 
moltes altres qüestions. Per tant, perfecte que hi hagi un acord que era necessari, 
però que calen moltes altres qüestions, moltes altres accions, per poder resoldre la 
problemàtica que tenim al davant.

No m’ha contestat si garantiran que hi hauran quatre bombers mínims per parc 
o no durant aquest estiu; tampoc si redefiniran el mapa de parcs.

I l’última reflexió o l’última qüestió també és il·lustrar com, segurament, un dels 
problemes que tenim és de redistribució de recursos. Vostès han parlat de corres-
ponsabilitat; també amb el territori, també amb els ajuntaments. Clar, el problema 
que tenim és que a l’espai forestal i a l’espai agrari no és on viu la gent. Per tant, si 
distribuïm els recursos en funció d’on viu més gent i no en funció, també, de la ges-
tió que s’ha de fer en aquest territori, tenen un problema. És a dir, siguem conscients 
que si volem una gestió del territori hem de dotar de recursos també aquell territori 
en el qual no viu la gent i dotar de recursos aquells ajuntaments on s’ha de gestionar 
aquest espai agrari.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. En nom del Subgrup Parlamentari... No vol parlar? 
(Pausa.) En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la il·lustre senyora 
Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Només donar les gràcies de nou a la consellera i al conseller, perquè ens han res-
post els dubtes i plantejaments que els hem formulat; han estat molt clars els dos. 
I completament d’acord amb les reflexions que feia la consellera sobre el tema de la 
gestió del territori i el despoblament, i que és molt important apostar per polítiques 
d’equilibri territorial per frenar el despoblament i que això faciliti que la gent con-
tinuï vivint als pobles, continuï treballant al sector primari, i això també ajudarà en 
la prevenció dels incendis forestals.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.
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Ferran Roquer i Padrosa

Re, només un moment, agafar un moment la paraula per donar-los les gràcies per 
la compareixença.

Valorar que el tema de la prevenció i l’extinció d’incendis per a la campanya fo-
restal considerem que està ben planejada, i esperar que la meteorologia ens ajudi i 
que les condicions ens ajudin i que siguem capaços de passar un estiu amb els mí-
nims incendis forestals possibles.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Doncs ara, per respondre ja definitivament els 
grups parlamentaris –i els demano també molta brevetat–, durant un màxim de deu 
minuts compartits, doncs, té la paraula...

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Jo n’utilitzaré un i n’hi deixaré nou al conseller Buch.

El president

Té la paraula la consellera d’Agricultura. Té la paraula l’honorable senyora Te-
resa Jordà.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, president. No, només era per fer una..., bé, primer, per agrair a tots 
els grups el fet de ser avui, aquesta tarda, a les tres de la tarda d’un dia de juny, a 
una comissió d’interior doble, eh?, amb dos intervencions de dos consellers i amb 
tot duplicat, doncs..., evidentment, no és un tema fàcil a les tres de la tarda, però, 
en qualsevol cas, sí que el tema que ens ocupava era extremadament important, i 
agrair-los, tant les intervencions com el fet de que ens hagin acompanyat aquesta 
tarda i ja està.

Una dedicatòria al senyor Castel. Jo no vinc a renyar a ningú. M’estic arriscant a 
que no em convidin mai més a la Comissió d’Interior, és molt possible, però el que 
no puc deixar de dir-li..., primera, no vinc a renyar a ningú, perquè no soc ningú per 
renyar a ningú. Ara bé, senyor Castel, deixi’m dir-li que en la seva estimada i somni-
ada comunitat autònoma, és a dir, en el meu país, eh?, en la seva realitat i en el meu 
país, tingui clar..., i, de veritat, si creu en Déu, resi que la pagesia i la ramaderia no 
desapareguin mai. Jo l’única cosa que faig i he vingut a dir, i ho he fet a la Comissió 
d’Interior i ho faré a qualsevol comissió a què se’m convidi..., que, quan corri la veu, 
no em convidaran a cap més, a banda de la d’Agricultura, que no tindran més remei, 
diguéssim. Però aprofito qualsevol oportunitat, perquè no puc fer-ho d’altra manera, 
per defensar un sector que és imprescindible per al país –imprescindible, eh? És a 
dir, que, en qualsevol cas, no es prengui vostè..., i disculpi si s’ha sentit renyat, però 
sí, ja li dic que el que s’hauria hagut sentir és interpel·lat, perquè sí que l’he interpel-
lat, a vostè i a tothom.

És a dir que, dit això, moltes gràcies també per la seva preocupació per la rama-
deria extensiva, important, evidentment, per al sector i també per al país.

Ja estic, president.

El president

Gràcies, consellera. Estic convençut de que tots els membres d’aquesta comissió 
estem absolutament compromesos amb el primer sector i estem molt conscienciats 
de la necessitat de que l’agricultura, la ramaderia, doncs, es facin fortes a Catalunya 
i a tot Espanya, no? 

Tanca, doncs, la sessió informativa el conseller d’Interior, l’honorable senyor 
Miquel Buch.

El conseller d’Interior

Som-hi. Gràcies.
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La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

De res.

El conseller d’Interior

Quan parla del pla de xoc i l’informe del síndic..., s’ha de llegir, diputat. Vol que 
l’hi llegeixi quan parla del pla de xoc? L’hi llegeixo? «5.3. Implementar el projecte 
Bombers 2025. Cal implementar les mesures previstes al projecte Bombers 2025, 
una bona part de les quals ja formaven part del Pla estratègic 2017-2022. El projecte 
pot quedar en res, tal com va passar al pla estratègic, si no va acompanyat de la do-
tació econòmica necessària.» Primera.

Segona. «Aplicar el pla de xoc. Calen mesures immediates per dotar el Cos de 
Bombers dels recursos humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen. 
La Generalitat ha d’arbitrar de manera urgent recursos econòmics per fer-hi front. 
Tots els recursos que sigui possible destinar-hi haurien de ser efectius abans de la 
posada en marxa de la campanya incendis forestals de l’estiu d’aquest any. Aquest 
pla hauria d’incloure, en tot cas, les recomanacions de la resolució tal del Parlament 
de Catalunya i el contingut...», eh? D’acord. 

És el que he explicat jo. No parli d’un pla de xoc quan ja l’hem explicat. Si és que 
la recomanació del síndic és el que estem fent. No cal que ens ho recordi, ja ho hem 
explicat què és el que estem fent. La voluntat nostra..., no d’aquests punts –i els hi 
vaig dir la setmana passada al Ple–, dels vint i escaig punts que proposa, que la gran 
majoria depenen del Departament d’Interior, o d’altres no depenen del Departament 
d’Interior. A totes li estem fent front –a totes–, a totes les que depenen de nosaltres. 
Les que no depenen de nosaltres –parla del salvament marítim, parla d’un tema que 
afecta el Departament de Vicepresidència, parla d’un tema que afecta l’Ajuntament 
de Barcelona o la resta d’ajuntaments de Catalunya–..., en aquests nosaltres ben poc 
hi podem fer, però el que depèn de nosaltres ho estem fent.

Respecte al mínim, que m’ho han preguntat, el mínim per bomber..., ai, per parc, 
jo li he de dir que a tots els parcs hi haurà el mínim i qui decideix el mínim no és el 
conseller, sinó que és la part operativa del cos, no la part política, eh? En tot cas, en 
els més petits, que hi ha tres persones, tots aniran reforçats pels AOF, que els hi he 
explicat abans. Tots –tots– aniran reforçats pels AOF, i en els més petits que només 
en tenen tres, de bombers, d’acord?, tindran el reforç de l’AOF, que per això estem en 
campanya forestal. 

Respecte al moviment de que si el parc de Girona va a un incendi i hi ha un altre 
camió és perquè és l’estratègia de Bombers de Catalunya, en general, que es va mo-
vent en funció del risc –es va movent. Però no passa només a Girona, això, Castel, 
passa a tot Catalunya, eh? Es va movent en funció de la realitat del risc, per anar ga-
rantint un mapa determinat; que ja està escrit, això, i que forma part de l’estratègia 
determinada de que a partir d’ics distància entre un i altre hi ha d’haver un camió, 
per entendre’ns, o hi ha d’haver un reforç, i a partir d’aquí, doncs, es va movent, es 
va movent en funció de la realitat que està passant. Però això està escrit i forma part 
de l’estratègia habitual. 

Jo crec que amb això ja he contestat totes les preguntes que m’hagués pogut 
deixar, i el que no vull és..., tornar a deixar clar que la realitat per a aquest estiu és 
complicada, és complexa; que la millor campanya que podem fer és que els ciuta-
dans ens ajudin; que el foc..., i això ho diu un pagès, o ho pot dir qualsevol pagès 
del sector primari: que el foc més gran es pot apagar amb un galleda d’aigua –el 
foc més gran es pot apagar amb una galleda d’aigua. I, per tant, així que tenim una 
petita ignició, com més ràpid l’apaguem tindrem la seguretat de que aquest foc no 
anirà a més.

Per tant, si ens estimem aquest país, si volem que aquest país sigui el que és, és 
evident que tots hem d’anar molt amb compte, des dels que treballen, des dels que 
gaudeixen, des dels que aprofiten, no?, tota la zona boscosa d’aquest país. Tots l’hem 
de cuidar i l’hem de garantir. I, per tant, doncs el simple fet de –com el foc de l’Em-
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pordà que hem citat abans– llençar una tireta, una colilla, eh?, de cigarro des d’un 
cotxe, doncs provoca quilòmetres i quilòmetres i hectàrees i hectàrees de bosc cre-
mat. Per tant, que, com en la majoria de coses, els ciutadans tenim un paper molt 
important per evitar que hi hagin focs en aquest país. Per tant, jo el que demano, 
sobretot, és la col·laboració. El Govern està preparat, afrontarem aquesta campanya 
amb la realitat que tenim, però tan bé com sapiguem; però el que està clar és que si 
la ciutadania col·labora i ajuda, aquest país no haurà de patir incendis.

Moltes gràcies a tots i a totes.

El president

Doncs bé, moltes gràcies al conseller Buch, a la consellera Jordà. Dir-li que sem-
pre serà benvinguda a la Comissió d’Interior, sempre que calgui que vingui serà 
benvinguda.

I farem un breu recés d’un parell de minuts per acomiadar els consellers. I agrair 
a tots els que han assistit com a públic a aquesta comissió, doncs, l’estada en aques-
ta sessió. 

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

de sis i catorze minuts.

El president

Reprenem la sessió.
Resten –resten... (Veus de fons.) Sí. Doncs si els grups volen comunicar les subs-

titucions... El Grup de Junts per Catalunya, el senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

La diputada Saloua Laouaji substitueix el diputat Guinó, i el diputat Forné subs-
titueix el diputat Campdepadrós. (Veus de fons.) I la diputada Geli substitueix la 
diputada Madaula, que està en train d’arribar. 

El president

El Grup de Ciutadans té una substitució, em sembla. (Veus de fons.) Sí.

Jean Castel Sucarrat

Sí, a mitja comissió el senyor Sergio Sanz substitueix el senyor Carlos Sánchez. 

El president

Continuem amb l’ordre del dia. 

Propostes de resolució acumulades relatives a l’increment de mitjans a 
les àrees bàsiques policials de Premià de Mar i d’Arenys de Mar per a 
garantir la seguretat ciutadana

250-00576/12 i 250-00584/12

Resten dos punts de l’ordre del dia –el punt 2 i el punt 3–, que són el debat i 
votació de dues propostes de resolució i de les esmenes presentades; propostes de 
resolució del Grup Parlamentari de Ciutadans, que ambdues tenen com a contin-
gut l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Premià de Mar, en el primer 
cas, per a garantir la seguretat ciutadana, i d’Arenys de Mar, en el segon cas, amb 
la mateixa finalitat. Són, diguem-ne, dos propostes de resolució que en podríem dir 
bessones, i, en aquest cas, doncs, el que els demano és fer conjuntament el debat de 
les propostes de resolució i de les esmenes, i tot seguir faríem la votació per separat 
d’ambdues propostes de resolució.

Per tant, per defensar les propostes de resolució en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula la il·lustre senyora María Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Estas PRs que se presentan, que pre-
sentamos en enero, eran y continúan siendo urgentes. Ya desde hace unos años ve-
mos que hay una generalizada falta grave de efectivos de Mossos d’Esquadra, que 
desde nuestro grupo parlamentario hemos venido denunciando de forma continua-
da. La conselleria d’Interior tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciu-
dadanos y también por las condiciones laborales de los efectivos. Llevamos mucho 
tiempo echando en falta esta tutela. 

De lo que no tenemos duda alguna es de la profesionalidad de los Mossos d’Es-
quadra; antes bien, al contrario, hay que hacer un reconocimiento al trabajo que 
realizan y a su profesionalidad, ya que con los escasos recursos de los que disponen 
han atendido y atienden, en la forma más rigurosa que les es posible, las necesida-
des de los ciudadanos.

En el caso que nos ocupa, que es la zona del Maresme, en los últimos meses se 
ha agravado esta problemática de falta de plantilla, y ahora en época estival, cuan-
do aumenta la población, aún va a resultar más preocupante. La ABP de Arenys de 
Mar cubre doce municipios. Según información que nos llegaba en la fecha de pre-
sentación de esta propuesta de resolución, tan solo había dos patrullas para los doce 
municipios. Y en una situación similar está la de Premià de Mar, que comprende 
diez municipios. A título de ejemplo de las carencias que existen, hemos de citar las 
interminables colas de los ciudadanos que se aglutinan para poner denuncias en las 
comisarías y que en muchas ocasiones no pueden ponerlas y se les invita a que ven-
gan otro día. O, por ejemplo, otro de los ejemplos serían las escasas patrullas –como 
hemos dicho antes– que no dan abasto a atender, como merecen los ciudadanos, 
toda la zona que comprende la ABP.

Ha llegado un punto en el Maresme en que últimamente se han incrementado 
tanto los robos que incluso los vecinos han tenido que organizar patrullas de vigi-
lancia. Por ponerles un ejemplo –que supongo que todos ustedes conocen–, saben 
que en Premià de Mar se ha llegado incluso a asaltar entidades escolares. Y otro de 
los ejemplos es en Arenys de Munt, en que una sola vivienda –una misma vivien-
da– ha sido asaltada en tres ocasiones. Por tanto, entendemos que esta propuesta de 
resolución es necesaria, es urgente, y lo que solicitamos en ella es que de una forma 
inmediata se amplíe la plantilla de Mossos d’Esquadra de esta zona.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Hi han esmenes presentades a les dues propostes 
de resolució per part dels grups parlamentaris Republicà i de Junts per Catalunya. En 
tot cas, ens han fet arribar, d’ambdues propostes de resolució, una esmena transaccio-
nal –transaccional entre aquests dos grups, el Grup Republicà i Junts per Catalunya, 
i el grup proposant de Ciutadans– que està a disposició de tots els grups.

Per defensar..., en aquest cas ja parlaríem de l’esmena transaccional. En nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula l’il·lustre senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, president. Sí, com vostè ha dit, hem arribat a un acord de transacció. 
De fet, de fons, és reconeguda pel Govern, la necessitat de l’augment d’efectius a 
les diferents àrees bàsiques, però en aquest cas reconeixem concretament Premià de 
Mar i Arenys de Mar. Com els diputats saben, a més, doncs ara hi hauran cinc-cents 
efectius que el mes de juny comencen les seves pràctiques. Per tant, en la transacció, 
el Grup de Ciutadans hi incorporava un termini; el termini és compatible amb quan 
acabin les pràctiques. I afegir també que, com tots saben, hi ha la convocatòria dels 
750, que això..., s’anirà a les pràctiques en funció de la selecció que es faci l’any que 
ve, però estem en una situació en la qual..., complir, en aquest sentit, en aquests dos 
municipis, però amb suficients efectius per intentar donar prioritats a altres àrees 
bàsiques, també, en les quals hi haurà necessitats.
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Reconèixer, per tant, la voluntat d’acord a la diputada Valle i, per tant, en aquest 
sentit, hi votarem a favor, sí.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, molt en la mateixa línia del diputat que m’ha precedit. Dues coses. Agrair a 
la diputada Valle la voluntat d’arribar a un acord en aquesta esmena, perquè sovint 
s’havien presentat esmenes similars a aquesta i sempre es deia: «És que no us com-
prometeu; no fiqueu un termini, i com que no poseu un termini, no podem transac-
cionar.» Bé, ara acaba una promoció de cinc-cents mossos d’esquadra i, abans de 
la finalització del tercer trimestre de l’any 2019 –que és amb el que ens comprome-
tem aquí–, serem capaços de..., tant a l’àrea bàsica policial de Premià de Mar, com 
a l’àrea bàsica policial d’Arenys de Mar, serem capaços d’incrementar les plantilles, 
així com la de totes les ABPs de Catalunya, i a l’espera de que arribin els 750 mos-
sos de la promoció que està oberta per a aquest any.

Per tant, si ens accepta l’esmena –que és la que ens ha acceptat–, nosaltres vota-
rem a favor de les dues proposicions de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula l’il·lustre senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Simplement, que ens congratulem per l’acord i votarem a favor de les dos pro-
postes.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, té la paraula l’il·lustre senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, simplement constatar com el cos dels Mossos d’Esquadra, entre altres cossos 
i àmbits de gestió pública, doncs, han vist deteriorar les seves condicions de treball 
i també el seu volum de plantilla i, per tant, la necessitat d’incrementar en recursos, 
com ara començarà a passar, i, efectivament, aquí la clau de volta també està en com 
es distribueixen territorialment aquests recursos. I, en aquest sentit, doncs, veiem bé 
tant l’esmena com la transacció plantejades i hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta, donat que de 
l’esmena transaccional creiem que la carència d’efectius, que no només és al Ma-
resme, sinó a altres parts de Catalunya..., doncs, amb aquesta nova promoció i amb 
una nova redistribució d’àrees bàsiques policials es pot fer més efectiva la feina dels 
Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies. Entenc que no cal el torn de posicionament... (Veus de fons.) Bé, 
doncs el més breu possible. Per posicionar-se sobre la transacció, que suposo que 
està acceptada, doncs té la paraula la il·lustre senyora María Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Gràcies, president. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, desde luego, la pre-
disposición de los grupos que presentaron las enmiendas y con los que hemos llega-
do a lograr esta transacción. Les alentamos para que continúen en esta línea de dar 
apoyo a nuestras propuestas. En congruencia, nosotros con nuestra actuación lo que 
sí queremos decir es que hemos aceptado esa transacción también porque se extien-
de la ampliación de la plantilla al resto de ABPs. Y hay una necesidad acuciante, 
como ya hemos dicho, en la zona del Maresme, porque además se incrementa la po-
blación en esta época del año, pero lo cierto es que la obligación y la responsabilidad 
de la distribución de los efectivos por todo el territorio es del Govern. Por lo tanto, lo 
esencial es que ustedes, los grupos que dan apoyo al Govern de la Generalitat, han 
entendido la necesidad, como ha dicho el señor Roquer, de poner fechas de cum-
plimiento, han aceptado el compromiso que les pedíamos de ampliar la plantilla de 
Premià de Mar y también de Arenys de Mar y del resto de las ABP antes de finalizar 
el tercer trimestre. Y, por tanto, nada más que añadir y gracias por la transacción.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Doncs passem a votar les propostes de resolució.
Primer, el punt número 2, que és la que fa referència a l’increment de mitjans a 

l’àrea bàsica policial de Premià de Mar per garantir la seguretat ciutadana.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passem, tot seguit, a votar el punt número 3, que és la mateixa proposta de reso-

lució que fa referència a l’àrea bàsica policial d’Arenys de Mar.
Vots a favor?
També queda aprovada per unanimitat.
Doncs queden aprovades ambdues propostes de resolució.
Sense més punts a tractar, doncs s’aixeca la sessió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i deu minuts.
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