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Sessió 26 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI), tinguda per videoconferència, s’obre a dos quarts 

de quatre de la tarda i dos minuts. Presideix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vice-

presidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa 

la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Antonio Espinosa Cerrato, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Alfonso Sánchez Fisac i María Francisca Valle Fuentes, pel 

G. P. de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, Montserrat Macià i Gou, Aurora Madaula i 

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

nya; Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto, Lluïsa Llop i Fer-

nàndez, Núria Picas Albets i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Carles Castillo 

Rosique i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit Po-

pular 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 la campanya de prevenció i ex-

tinció d’incendis de l’estiu del 2019 (tram. 355-00092/12). Conseller d’Interior, consellera 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la pre-

venció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat 

la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià (tram. 355-00095/12). Comissió d’Interior. Sessió 

informativa.

3. Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació amb el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pes-

ca i Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2020 

(tram. 355-00143/12). Conseller d’Interior, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació. Sessió informativa.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la pre-

sentació conjunta i el control parlamentari del programa de prevenció i extinció d’incendis 

de l’estiu del 2020 (tram. 355-00148/12). Comissió d’Interior. Sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre el respecte al dret de reunió i manifestació en el context actual (tram. 354-00293/12). 

Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de la defensa judi-

cial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns (tram. 354-00299/12). 

Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General de la 

Policia sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura. (tram. 354-00301/12). Matías Alon-

so Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 

i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la decisió de suprimir el 

Cos de Guaites Forestals de la Generalitat (tram. 356-00758/12). Esperanza García Gon-

zález, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·li-

citud de compareixença.
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9. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de Guaites Forestals 

de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situa-

ció del sector (tram. 356-00764/12). Anna Caula i Paretas, juntament amb dos altres dipu-

tats del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença director general de la Policia davant la Comissió d’Inte-

rior perquè informi sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels encarregats 

de la defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns (tram. 

356-00765/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 

d’Interior perquè informi sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de 

la Direcció General de la Policia sobre la investigació a la consellera de Cultura (tram. 356-

00766/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Molt bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió de la Comissió d’Interior cor-
responent al dimecres 10 de juny de 2020. 

Probablement sigui la darrera que fem amb aquest sistema de videoconferència; 
una sessió de la Comissió d’Interior que engegarem, doncs, amb una sessió informa-
tiva conjunta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del 
conseller d’Interior per parlar sobre la campanya de prevenció i extinció d’incendis. 
D’una banda, fer el balanç de la de l’estiu de 2019; d’una altra banda, presentar la 
campanya d’aquest estiu de 2020. I també per parlar, en aquest cas només el conse-
ller d’Interior, sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència pro-
vocada per l’incendi que va afectar la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Abans de començar aquesta sessió informativa, demanar als portaveus si hi ha 
cap substitució perquè consti a l’acta de la sessió. 

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Sí, m’agradaria indicar la substitució; que substitueixo la dipu-
tada Maria Sirvent.

El president

Algun altre grup? 

Ferran Roquer i Padrosa

President, la diputada Montse Macià substituirà el diputat Eusebi Campdepa-
drós.

Jean Castel Sucarrat

President, el diputat Antonio Espinosa substitueix el diputat Carlos Sánchez.

El president

Molt bé.

Sessions informatives amb el conseller d’Interior i amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació acumulades relatives a la 
prevenció i l’extinció d’incendis

355-00092/12, 355-00095/12, 355-00143/12 i 355-00148/12

Doncs, si no hi ha cap altra substitució, informar-los... Ja tenen coneixement d’ai-
xò perquè es va enviar un correu electrònic a tots els membres, però, en tot cas, per 
explicar com substanciarem aquests primers quatre punts de l’ordre del dia, que es 
faran amb una sola intervenció per part dels consellers, i aquesta intervenció anirà 



DSPC-C 501
10 de juny de 2020

Sessió 26 de la CI  5 

seguida, doncs, lògicament, de la intervenció dels grups parlamentaris. Aquesta pri-
mera intervenció dels consellers serà per un temps màxim aproximat d’uns noranta 
minuts –com a màxim. Després intervindran els grups parlamentaris per un temps 
màxim de quinze minuts. En aquest cas, set minuts i mig per als subgrups parlamen-
taris. Hi haurà una resposta conjunta dels consellers, en aquest cas per un temps mà-
xim de quaranta-cinc minuts, per obrir un nou torn dels grups parlamentaris per un 
temps màxim de vuit minuts, quatre minuts els subgrups, i tancar, doncs, amb una 
intervenció final dels consellers.

Per tant, comencem amb la substanciació de l’ordre del dia. Llegiré els punts 
perquè tinguem clar de què s’està parlant i quedi reflectit a les actes. El primer punt 
és la sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb 
la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la campanya de 
prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019. El segon és la sessió informativa 
de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la prevenció, l’acció i la 
gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià. El tercer punt és la sessió informativa de la Co-
missió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 
el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2020. I el quart 
punt és la sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la presentació conjunta i el control parlamentari del programa de prevenció i 
l’extinció d’incendis a l’estiu del 2020.

En aquest cas, hi han dues sessions informatives que són demanades pels ma-
teixos consellers, i hi han dues sessions informatives que són demanades per grups 
parlamentaris. La referida a l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, 
per part de PSC - Units per Avançar, i la que fa referència, també, a la presentació 
conjunta i al control parlamentari del programa de prevenció i extinció d’incendis 
de l’estiu del 2020, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per tant, no seguirem un ordre de..., l’ordre establert habitualment a la comis-
sió; però tindrem en compte el fet de que hi han grups, perquè són els grups que els 
deia..., doncs, començar la seva intervenció, i, per tant, seguirem l’ordre habitual de 
les comissions.

Sense més, crec que vol començar la seva intervenció l’honorable senyora Teresa 
Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per tant, té la pa-
raula l’honorable consellera.

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

Moltes gràcies, president. Honorable conseller d’Interior, membres de la Mesa, 
senyores i senyors diputats. Un agraïment també especial, com no pot ser d’altra ma-
nera, a la lletrada i a la gestora a la Comissió d’Interior, al mateix temps que a tots 
els tècnics del Parlament que avui fan possible que aquesta compareixença conjun-
ta, doncs, es pugui es pugui desenvolupar de manera telemàtica. En definitiva, molt 
bona tarda a totes i a tots. 

És per mi un honor, com no pot ser d’altra manera, comparèixer en aquesta co-
missió, com ja és costum; un costum de responsabilitat amb el Parlament, que, any 
rere any, campanya rere campanya, doncs, anem realitzant. I aquesta vegada, perse-
guint un doble objectiu. D’una banda, fer un balanç de la campanya de l’any passat, 
de la campanya del 2019; una compareixença que estava prevista, com bé recor-
daran, per al passat mes d’octubre i que va quedar posposada. I de l’altra, com ens 
comentava el president, doncs, presentar-vos la campanya de prevenció d’incendis 
forestals per a aquest any 2020, i que com bé ja saben, liderem des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació conjuntament i, val a dir també, molt 
intensament amb els companys del Departament d’Interior.
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Avançar-los que per mirar de ser diligent i per deixar temps al conseller d’Interior, 
doncs, aquesta estona amb vostès..., intentaré estructurar la meva intervenció en tres 
blocs. Ho repeteixo, intentant ser molt –molt– diligent. Un primer bloc, d’introduc-
ció, on parlaré dels canvis globals als locals, com afrontar el risc dels incendis i la 
nostra visió de com ha de ser la prevenció. En segon lloc, o com a segon bloc, doncs, 
un balanç de la campanya 2019. I per últim, doncs aquest tercer bloc, presentar-vos la 
campanya de prevenció d’incendis forestals per a aquest any 2020.

La prevenció d’incendis forestals és una de les polítiques prioritàries del Govern 
d’aquest país. De fet, no descobreixo res, i ho diem cada vegada i ho recordem tam-
bé cada vegada: els incendis són inherents al clima mediterrani. Un risc que és crei-
xent, també, amb la dinàmica actual, i naturalment futura, del canvi climàtic. De fet, 
fa uns anys que lluitem contra els grans incendis forestals. No és cap novetat, no?, 
però a mesura que avança el temps també val a dir que el risc augmenta i els grans 
incendis forestals, doncs, continuen sent una forta amenaça.

Catalunya, tampoc descobreixo res si dic que és un país forestal, tant a nivell 
quantitatiu –pels 2 milions d’hectàrees que suposen el 60 per cent del territori– com 
també per la gran diversitat d’ecosistemes forestals –des d’ambients d’alta muntanya, 
òbviament també, fins a les estepes. Això ens fa un país molt ric, també, eh?, pas-
sant pels boscos caducifolis i les grans extensions de pinedes. I aquí, a Catalunya, la 
superfície forestal continua augmentant, eh? De fet, cada dia tenim més superfície 
forestal, degut –i val a dir, també, en gran part– a la pèrdua d’espais oberts, sobretot 
a la pèrdua de camps i pastures, però sobretot també degut a la pèrdua de ramaderes 
i de pagesos, que, pel fet de no poder-s’hi guanyar la vida, tanquen explotacions o es 
jubilen sense relleu generacional. Aquesta és una de les obsessions del Departament 
d’Agricultura que avui entenc que no forma part d’aquesta comissió. 

Vull insistir una vegada més que un món rural sense oportunitats –permetin-me 
la llicència–, doncs, un territori despoblat, comporta, evidentment, pèrdua de sobi-
rania alimentària; però no només això, comporta, també, manca d’oportunitats, pèr-
dua de riquesa, però també eleva el risc d’incendis forestals. Unes comarques sense 
una gestió sostenible activa, sens dubte, les masses forestals i, evidentment, aquestes 
comarques, el dia de demà seran un risc en aquest sentit.

Què estem fent des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació respecte a aquest tema? D’entrada, dir-los que el departament desenvolupa un 
seguit d’actuacions al llarg de l’any per prevenir els incendis forestals amb obres i ac-
tuacions per fomentar la resiliència dels boscos, els incendis i també amb les tasques 
de vigilància i suport a l’extinció pròpies de les campanyes. De fet, fem bona aquella 
premissa que tant recordem –encara l’altre dia la sentia al Parlament en una interpel-
lació al conseller– que els focs s’apaguen a l’hivern, ja que moltes accions de preven-
ció i de gestió forestal sostenible es realitzen justament aleshores, a l’hivern.

Des del departament, doncs, dissenyem; però només dissenyem, també planifi-
quem i executem infraestructures forestals per a la prevenció, tant en inversions di-
rectes com mitjançant altres ajuts. Estem parlant de la xarxa de punts d’aigua; estem 
parlant, també, de les àrees de baixa càrrega de combustible o de la xarxa de ca-
mins, i també pistes forestals. Durant tot l’any, el Cos d’Agents Rurals fa actuacions 
de prevenció d’incendis forestals inspeccionant infraestructures amb alt risc d’in-
cendi forestal. I quan parlem d’infraestructures, doncs, parlem de línies elèctriques, 
parlem de vies de tren, parlem d’àrees recreatives, etcètera, cosa que ha permès re-
duir, també, reduir la seva participació com a causa d’incendis. Això ho hem anat 
pal·liant al llarg del temps. I també durant algunes èpoques de l’any els agents rurals 
inspeccionen aquelles activitats amb un alt risc d’incendi forestal, moltes d’elles 
subjectes a un règim d’autoritzacions i alhora també de comunicacions, com per 
exemple la que tindrem ben aviat, la campanya de la sega, o la que tindrem també 
d’aquí a dos dies, la de la revetlla de Sant Joan, o les cremes controlades. 
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I per últim, posar en valor les accions que fem encaminades a la recuperació de 
les activitats agrícoles, de les activitats ramaderes i forestals; també, evidentment, 
formen part de la prevenció d’incendis, encara que dels seus efectes no siguin a curt, 
sinó a mitjà o llarg termini. Uns paisatges vius, diputades i diputats, són, sens dub-
te, uns paisatges resistents i resilients als incendis forestals, i òbviament alberguen 
molta més biodiversitat. 

Durant la crisi sanitària, aquesta que hem viscut –i que vivim, de fet–, el nostre 
sector primari ha estat fonamental –fonamental– per alimentar la població. Ara, 
la població ha de ser fonamental perquè, a través d’un consum responsable i tam-
bé d’un consum sostenible, la nostra pagesia també es guanya la vida fent que, de 
retruc, els nostres paisatges estiguin més preparats per als possibles incendis. El 
Departament d’Interior podrà fer una bona feina d’extinció, sens dubte, si el Depar-
tament d’Agricultura fa una bona feina de prevenció. En aquest sentit, hi ha un mis-
satge que m’agradaria transmetre-us, eh?, un missatge de coordinació absoluta i total 
i unitat d’acció en el si del Govern en el tema que avui ens ocupa. 

I tot això com ho fem? O com ho farem? De fet, com ho fem i com ho estem 
fent? En la prevenció dels incendis forestals és bàsic el treball de la Direcció Gene-
ral d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del departament i del Cos d’Agents 
Rurals. Però, per assolir l’excel·lència, perquè hem de caminar cap a l’excel·lència, 
hem d’aprofundir en l’aplicació en aquest àmbit, eh? Ja m’ho heu sentit dir en més 
d’una ocasió: parlem de la cogovernança, amb la participació activa dels propietaris 
forestals i els agents socials o d’agents ambientals polítics, i també de la ciutada-
nia en general. Només amb la configuració de les polítiques forestals i de prevenció 
d’incendis podrem assolir aquesta excel·lència que és tan necessària. I en aquesta 
cogovernança juguen un paper fonamental, evidentment també –i avui les vull posar 
en valor, com no pot ser d’una altra manera–, les agrupacions de defensa forestal del 
nostre país. En trenta anys d’història són, avui, l’exemple viu de la implicació de la 
nostra societat civil en la lluita contra els incendis, i s’han convertit, també, en un fet 
que ens diferencia de la resta de l’Estat espanyol –val a dir-ho, eh?– i de molts altres 
països de la zona mediterrània. En definitiva, hem de continuar apostant per aquest 
model de voluntariat tan propi –tan propi– del nostre país i, alhora, treballar-hi con-
juntament per redefinir el model de futur d’aquestes organitzacions, motiu pel qual 
caldrà reforçar-ne l’estructura; no només l’estructura sinó també la implementació, 
el dimensionament i, per què no, l’especialització, que ja és molt notable.

Feta aquesta introducció, també aturar-me un moment per referir-me al tanca-
ment de la campanya d’incendis de l’any passat, de l’any 2019. Com bé saben, jo i 
el conseller Buch teníem pendent comparèixer per donar-vos aquesta informació, 
però no va ser possible fer-ho quan tocava, al mes d’octubre, perquè, evidentment, 
va coincidir amb la publicació, com bé recordareu, de la sentència del procés. Així 
doncs, començo a donar les dades de la campanya forestal de l’any 2019 i a fer, tam-
bé, una avaluació d’aquestes dades.

Tot i les condicions meteorològiques adverses a què em referiré més endavant, 
val a dir que la bona tasca preventiva del departament ha permès que en els darrers 
anys el nombre d’incendis forestals que patim cada any, anuals, durant els períodes 
de campanya de major risc d’incendis forestals, hagi tingut una tendència a la baixa 
–una tendència clarament a la baixa–, reforçant d’aquesta manera la seva importàn-
cia; sense oblidar òbviament la boníssima feina, també, d’extinció que es realitza 
des del Departament d’Interior. 

Pel que fa a la campanya del 2019, el nombre d’incendis forestals va ser de 233 
–233 incendis–, que van cremar un total de 6.459,10 hectàrees. D’aquestes 6.459,10 
hectàrees, 4.462,52 van ser forestals, tot i l’elevat risc d’incendis que vàrem patir 
l’estiu de l’any passat. A més, dels 233 incendis forestals de la campanya del 2019, 
onze van ser de més de deu hectàrees. D’aquests, només onze van ser de més de deu 
hectàrees –això vol dir un 4,72 per cent–; vint-i-tres van ser d’entre una i deu hec-
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tàrees –un 9,87– i la gran majoria, 199 incendis forestals, van ser de menys d’una 
hectàrea. Això vol dir que el 85 per cent dels incendis que hi va haver l’any passat 
van ser de menys d’una hectàrea. 

Lamentablement vàrem tenir un gran incendi; un gran incendi forestal que des-
virtua –desvirtua absolutament– aquestes bones dades de prevenció. És el que es va 
declarar el 26 de juny a la Torre de l’Espanyol. Els recordo les hectàrees: 4.281 hec-
tàrees forestals i 1.799 hectàrees no forestals, eh?, majoritàriament agrícoles. Però 
no podem oblidar, i ho hem de posar en valor, que el segon incendi forestal en im-
portància de la campanya 2019 va ser el de Capellades. (Per raons tècniques, no 
han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de la consellera.) ...el de la 
Torre de l’Espanyol va semblar que va ser l’únic gros, però hi va haver, també, re-
cordeu-ho, justament el de Capellades el 24 de juliol, amb poc més de 56 hectàrees 
cremades.

En nombre d’hectàrees cremades, òbviament les Terres de l’Ebre i Lleida són les 
més afectades, principalment per l’incendi iniciat, com dèiem, a la Torre de l’Espa-
nyol. En canvi, en nombre d’incendis, Barcelona i Girona són on més focs es van 
declarar, encara que la gran majoria, de petites dimensions. De fet, els 56 incendis de-
clarats a la regió de Barcelona van afectar només 3,56 hectàrees i, en el cas de Girona, 
els 62 focs van afectar poc més de 16 hectàrees. 

Per altra banda, i encara que sigui fora de campanya forestal d’alt risc d’incendis, 
cal igualment posar en valor les dades que tenim fora de la campanya, eh? Recordeu 
que la campanya és del 15 de juny al 15 de setembre, però fora de la campanya van 
cremar 636,46 hectàrees totals. El foc del Perelló, al Baix Ebre, del 10 de juny, amb 
227,10 hectàrees, és el més important fora, com deia, de la campanya forestal. Des-
taquem també altres focs que hi va haver, com el foc de Naut Aran, el 6 de gener, 
amb 193 hectàrees cremades, i el de Les, el 28 de març, amb 51,2 hectàrees.

Pel que fa a les causes d’aquests incendis, el 62 per cent dels incendis forestals 
varen ser provocats per causes antròpiques. En concret, un 22 per cent varen ser in-
tencionats, el 21 per cent varen ser accidents i el 19 per cent, negligències. Aquest 
percentatge, el del 62 per cent, val a dir que és inferior a la tendència dels últims 
quinze anys, en què les causes antròpiques, és a dir, els incendis generats per les ac-
tivitats humanes, arribaven al 88 per cent. Aquí, òbviament, més enllà d’accidents, 
també –o no; també amb els accidents podríem comptar-hi–, hi ha una part molt 
important de conscienciació i de posar en valor totes les campanyes que també rea-
litzem.

Pel que fa a les condicions meteorològiques de l’any 2019, per poder tenir la foto-
grafia completa de la passada campanya d’incendis, és del tot imprescindible fer re-
ferència a les condicions meteorològiques que vàrem tenir, ja no durant els mesos de  
campanya –que també, en bona part–, sinó també la resta de mesos, els mesos,  
diguéssim, anteriors. La campanya es va iniciar amb una situació, ho deuen recor-
dar perfectament, prèvia sense grans pluges des del novembre del 2018, eh?, i so-
bretot amb una primavera molt –molt– poc plujosa, cosa que va fer que la vegetació 
ja partís, des d’un bon inici, d’una situació d’estrès hídric, val a dir, molt notable, 
molt important. Els valors més baixos de pluja dels sis mesos anteriors a la cam-
panya els trobem sobretot al tram final del riu Ebre. Això va provocar que el risc 
d’incendi de la passada campanya comencés a ser molt alt en aquella zona, fins i 
tot extrem en alguns moments, tal com va demostrar malauradament l’incendi de 
la Torre de l’Espanyol.

L’estiu passat va ser, doncs, un dels pitjors dels últims anys quant a perill d’in-
cendi per la conjunció de diversos elements. Sempre diem que no n’hi ha només 
un, d’element, aquí en van confluir diversos. Una situació prèvia sostinguda, molt 
dolenta, sense grans pluges des del mes de novembre del 18 i sobretot marcada per 
una primavera, com deia, extremadament seca i molt poc plujosa, la qual cosa va 
provocar que la vegetació presentés un estrès hídric, també ja ho he dit, important 
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en començar la campanya. També vàrem patir, ho deuen recordar també, episodis 
de calor continuats, especialment durant el període inicial de la campanya. El dia 
28 de juny es va assolir la màxima temperatura mai registrada a Catalunya amb els 
43,8 graus d’Alcarràs, al Segrià –43,8 graus–, i es van registrar els rècords abso-
luts de temperatura màxima a la meitat de les estacions meteorològiques del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya. Concretament, també deuen recordar –el conseller 
Buch, per descomptat– que la Direcció General de Protecció Civil va haver d’acti-
var tres vegades el pla Procicat en fase d’alerta per onada de calor: del 25 de juny a 
l’1 d’agost, del 5 al 7 de juliol i del 20 al 25 de juliol, el nombre màxim d’activacions 
per aquest motiu des de l’any 2012, eh? Això no passava des de l’any 2012. 

Vàrem patir també episodis amb humitats relatives extremadament baixes, eh?, 
inferiors al 30 per cent i, en alguns casos, fins i tot inferiors al 10 per cent, sobretot 
els dies d’aquestes grans onades de calor. També vàrem patir temperatures màxi-
mes prou elevades fins al punt d’enregistrar-se temperatures màximes mai assolides. 
Com també ja he dit per aquí al mig, doncs, hi va haver rècords absoluts en obser-
vatoris de més de vint anys, eh?, amb dades que no es coneixien d’aquesta magni-
tud. I també vàrem patir episodis de vent que, sense ser molt forts..., la veritat és 
que tampoc van ser molt forts, però van incrementar el risc d’incendi, eh?, no només 
per accentuar la sequera, sinó com a factor de propagació davant els eventuals focus 
d’ignició. 

Això pel que fa a la campanya 2019. Fet aquest repàs de l’any passat... És obvi 
que si volen més informació més concreta de l’incendi, per exemple, de la Ribera, 
al torn de rèplica, doncs, els la puc facilitar. Ara voldria parlar de la campanya fo-
restal d’enguany, eh? 

A l’hora de planificar la prevenció, sempre –sempre– hem de tenir present que 
els darrers anys es fa més evident el que s’anomena la «paradoxa de l’extinció». És 
a dir, com més efectiu ets extingint incendis, 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 es fan, òb-
viament, més grans. Els grans incendis forestals, especialment en situacions de si-
multaneïtat, acaben estant fora de la capacitat de control i poden superar el sistema 
d’extinció més eficient. I val a dir que els mitjans d’extinció d’aquest país, i això ens 
ho hem de dir i ens ho hem de recordar, són, indiscutiblement, dels millors. Per tant, 
l’aposta per millorar al màxim l’eficiència ha de centrar-se sempre en l’anticipació 
mitjançant la planificació en matèria de prevenció, és a dir, amb la gestió sobre el 
medi. Importantíssim.

En aquest marc conceptual de la importància que donem a la prevenció, vull fer 
un breu repàs de les accions que hem dut a terme durant aquest any en matèria de 
prevenció d’incendis forestals des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, que desenvolupa tant a través de la Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi com també del Cos dels Agents Rurals, amb la col·labo-
ració, sempre valorada, com també n’he fet esment, de les agrupacions de defensa 
forestal.

En el terreny de la planificació dels incendis, aquest hivern –aquest hivern– s’ha 
posat a punt i s’ha presentat l’aplicació Previncat. Està elaborada, aquesta plani-
ficació, en col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Es tracta 
d’una eina, per nosaltres, molt important; una eina oberta a gestors i planificadors 
que permet identificar aquelles zones idònies –aquelles zones idònies– per realit-
zar treballs i infraestructures per evitar justament els grans incendis forestals. És 
un exemple d’aplicació de la ciència i coneixement que generen els nostres centres 
d’investigació.

A més, aquest any s’estan redactant –molt important, aquí voldria posar-hi molt 
d’èmfasi– els projectes d’infraestructura de prevenció d’incendis dels perímetres de 
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protecció prioritària, eh? Ara quan m’hi refereixi diré «PPP». Ho dic perquè ningú 
s’esveri, eh?, quan digui tres pes em refereixo justament als perímetres de protec-
ció prioritària. Dos, eh?, en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, a les serres de Pàndols i 
Cavalls, i a Tarragona, al de Prades. Aquest 2020 també s’ha encarregat la redacció 
dels projectes dels PPP de la Fatarella i de la zona de Gaià-Francolí, a l’anella verda 
de l’àrea de Tarragona. D’altra banda, haig de destacar que aviat començarem els 
treballs previs per redactar els projectes, també, d’aquests perímetres de protecció 
prioritària del parc de Collserola.

Continuem, també, treballant en els projectes europeus transfronterers, en el marc 
del POCTEFA, per a la prevenció d’incendis en l’àmbit de la Jonquera - el Pertús, 
que permetrà en aquesta zona transfronterera la millora dels sistemes d’intercanvi 
d’informació sobre prevenció d’incendis i el reforç, també, de les mesures de la ma-
teixa prevenció. I continuem treballant en l’execució d’infraestructures de prevenció 
d’incendis amb l’encàrrec a Forestal Catalana d’actuacions per valor d’1 milió i mig 
d’euros. Aquest any podrem licitar ja el projecte per a la millora de la xarxa viària 
del massís dels Ports, un dels punts amb més risc del país i que presenta deficiències 
en els seus accessos. 

Aquesta temporada també s’han executat, amb mitjans propis del departament, 
vint-i-vuit cremes controlades de vegetació en un total d’unes 204 hectàrees. Aques-
tes cremes són una eina molt important. De fet, són una eina preventiva útil per re-
duir bàsicament combustible i a més permeten millorar i recuperar pastures i alhora 
ajuden també al manteniment de la biodiversitat.

En aquest sentit, voldria posar en valor que, tot i l’excepcionalitat de la situació 
que estem vivint, des del departament hem mantingut la normalitat malgrat els im-
pediments de la mateixa pandèmia, eh? Vàrem canviar de seguida el sistema d’au-
torització d’aquestes cremes per adaptar-les a la nova situació i hem aconseguit, val 
a dir-ho, fer un nombre semblant, molt semblant, gairebé calcat, de cremes contro-
lades a les que es van realitzar l’any passat. 

Aquest 2020 convocarem, de forma imminent, ajuts per a les infraestructures 
de prevenció d’incendis per valor de 4,6 milions d’euros. Els beneficiaris d’aquests 
ajuts són els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal, amb la finalitat de 
construir i mantenir infraestructures de prevenció. A través del Centre de Propietat 
Forestal, hem fet, també, una nova convocatòria d’ajuts per a la gestió forestal soste-
nible, que dota amb més de 3,2 milions d’euros els treballs silvícoles i també alhora, 
molt important, pistes forestals. I també enguany es continuarà fomentant el mante-
niment silvopastoral d’infraestructures de prevenció, que permet mantenir operati-
ves algunes de les infraestructures creades, mitjançant uns cent mil euros, a través 
d’ajuts als ramaders i ramaderes que mantenen, amb el seu bestiar, doncs, aquestes 
zones. I continuem finançant les convocatòries d’ajuts per al tractament de la vege-
tació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003. La convo-
catòria 2020 s’ha dotat amb un import de mig milió d’euros i s’han atorgat ajuts a 
quaranta-dos expedients, que inclouen unes cent deu actuacions, repartides, aquestes 
sí, per tot el territori. I aquests ajuts són molt importants perquè hem de continuar 
fent èmfasi que l’autoprotecció en interfícies urbanes és el sistema més segur per a la 
defensa de persones i alhora per a la defensa d’infraestructures, perquè cada vegada 
ens trobem amb més incendis que comencen en espais boscosos i que acaben sent, 
com molt bé saben totes i tots, una emergència global de protecció civil.

Aquest 2020 també s’ha continuat treballant en els boscos afectats per malures, 
ja que la mortalitat dels peus dels mateixos arbres, provocada per les plagues i per 
les malalties, pot ser també un factor de risc davant d’aquests incendis. Per aquest 
any hem pressupostat 200.000 euros per als treballs de retirada dels pins pinyoners, 
necessaris a les comarques del Maresme, bàsicament, i al Vallès Oriental, en rela-
ció amb l’atac del Tomicus. I també a través del Centre de la Propietat Forestal s’ha 
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publicat una convocatòria, per import de 175.000 euros, per actuar en les masses de 
pinastre afectades en aquest cas pel Matsucoccus. 

Continuarem, també, amb la lluita contra la processionària del pi. Aquesta ja és 
una constant. El 2019 es van tractar amb un biocida prop de vint mil hectàrees, mit-
jançant mitjans aeris, amb un pressupost d’1 milió d’euros, i aquest any es preveu 
una campanya menor perquè fruit, sobretot –i això també cal posar-ho en relleu, 
no?–, de l’esforç dels darrers anys, l’afectació de la processionària ja no és tan ele-
vada ni tampoc és tan severa. 

Un repte important per al departament és –i vaig acabant– continuar donant res-
posta a les necessitats del sector i a la indústria forestal, la supervivència dels quals 
és extremadament i absolutament imprescindible per al manteniment de la gestió 
de les masses forestals de forma, hi insisteixo, sostenible des d’un punt de vista 
econòmic i ambiental i també per la seva incidència fonamental en el que avui ens 
ocupa, en la prevenció del risc d’incendis. Per això hem tirat endavant, de manera 
concertada amb el sector, diferents línies de treball i intentem apostar al màxim per 
la innovació a través del Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya i del 
pla d’aprofitaments anual, entre d’altres. Durant el darrer semestre del 19, el depar-
tament va concertar una agenda forestal amb el sector on es recullen –una agenda 
forestal amb el sector: cogovernança, eh?– aquelles actuacions i mesures que es con-
sideren més importants de cara a la millora de la gestió forestal.

Permetin-me, també, un apunt sobre el Cos d’Agents Rurals, que juga un paper 
imprescindible, també, en tot el que avui ens ocupa. Durant tot l’any, els agents ru-
rals fan actuacions de prevenció d’incendis forestals inspeccionant infraestructures 
amb alt risc d’incendi forestal –ja les hem anomenat, eh?, n’hi ha moltes; per citar-ne 
dues, doncs línies elèctriques, línies de tren o àrees recreatives–, cosa que ha permès 
reduir la seva participació com a causa d’incendis –que també n’he volgut fer esment 
abans. També durant algunes èpoques de l’any, els agents rurals inspeccionen aque-
lles activitats considerades activitats amb alt risc d’incendi forestal, moltes d’elles 
subjectes a un règim d’autoritzacions i a un règim de comunicacions, eh? He volgut 
destacar, també, doncs, la campanya de la sega, importantíssima –si de cas, després, 
si volen, en faré més esment–, o Sant Joan, o les cremes puntuals. 

La campanya de la sega –només un apunt, perquè em sembla molt i molt impor-
tant– saben que és una campanya que es realitza entre el 15 de juny i l’1 d’agost, i va 
relacionada directament amb els treballs de sega de cereals, eh?, que també saben 
que aquests treballs tenen un risc, un risc força elevat, per no dir considerablement 
elevat, eh?, de provocar incendis. Es fan a set comarques, bàsicament, eh?: l’Anoia, 
el Bages, la Conca de Barberà, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l’Urgell. Hem 
fet moltes xerrades informatives, eh?, amb agricultors, a moltíssimes comarques ce-
realístiques. Aquesta campanya ha permès reduir –ha permès reduir– un 80 per cent 
–un 80 per cent– el nombre d’incendis pels treballs de la sega, i hem passat de tren-
ta-quatre incendis forestals durant la temporada 2012 a només, que encara són molts, 
però a només sis incendis forestals l’any 2019, eh? De trenta-quatre a sis.

Un esment, també, a la campanya de la revetlla de Sant Joan, que es fa dies pre-
vis a la revetlla i en la que es controla la ubicació de les tradicionals fogueres de Sant 
Joan, i òbviament, també, la detecció d’ús de material pirotècnic prop de les zones 
forestals susceptibles, doncs, de provocar incendis. 

També el control de la normativa sobre prevenció d’incendis, especialment entre 
el 15 de març i el 15 d’octubre, eh? Aquí s’hi fa molta insistència, eh?, quan ja no 
es pot encendre foc en terreny forestal. És una mesura que ha permès reduir tam-
bé considerablement el nombre d’incendis forestals per aquest motiu en els darrers 
anys. 

Les cremes controlades –que ja n’he fet esment– que realitzen els agents rurals 
juntament amb el GEPIF, eh?, també hi tenim el Grup Especialitzat en Prevenció 
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d’Incendis Forestals, que fa una brillant feina, són una altra de les actuacions, doncs, 
importants per a la reducció o per al risc d’aquests incendis forestals. 

També la campanya del borrissol –important, eh?–, que és la que procedeix dels 
arbres de ribera. Doncs els agents rurals, en col·laboració amb les agrupacions de 
defensa forestal, van inspeccionar i actuar en més de 364 quilòmetres de boscos 
de ribera. I divendres passat, justament, els agents rurals van iniciar a Avinyó, a la 
comarca del Bages, una prova pilot per reduir el risc d’incendis forestals provocats 
pel llançament de burilles, eh?, amb la instal·lació, per part del departament, en 
aquest cas de Territori i Sostenibilitat, dels primers senyals dissuasius a la carrete-
ra, concretament a la carretera B-431. Es tracta d’una campanya que és pionera a 
Europa i que, gràcies a la col·laboració interdepartamental, com no podia ser d’altra 
manera, doncs ha permès homologar el primer senyal de trànsit específic contra el 
llançament de les burilles.

També vull posar en valor el programa eduCAR, que també vostès coneixen, du-
rant el curs escolar, als centres escolars, amb alumnes de primària i també amb alum-
nes de secundària, que pretén la sensibilització de la ciutadania perquè adquireixi una 
consciència del risc existent davant dels incendis forestals i aconseguir, d’alguna ma-
nera també, doncs, la seva col·laboració i la seva complicitat social, eh?

I també l’actuació del Cos d’Agents Rurals –juntament amb la Diputació de Bar-
celona, val a dir–, que impulsa la campanya «Si arriba el foc, estaràs preparat?», eh? 
És una campanya adreçada a la ciutadania i també als ajuntaments sobre la necessi-
tat de franges de protecció –molt important– en les edificacions o nuclis de població 
prop de les zones forestals. 

Pel que fa al pressupost... (tall de comunicació) ...dels quals 14,4 es destinen a 
actuacions de prevenció a través d’inversió directa del departament o a través de lí-
nies d’ajut per a actuacions de prevenció a particulars, ajuntaments o agrupacions de 
defensa forestal. La resta es destina a despeses de personal directament relacionades 
amb la prevenció i els operatius de les campanyes, com ara, doncs, contractació de 
mitjans aeris, campanyes informatives o manteniment de les mateixes ADFs.

I una reflexió final –i ara sí que vaig acabant– sobre el nostre sistema de vigi-
lància i prevenció. En el futur més immediat, i en una situació de contenció eco-
nòmica, les actuacions de prevenció hauran d’anar encaminades, sense cap mena 
de dubte, a una definició acurada en el territori dels punts estratègics de gestió 
per tal de dotar-nos d’una xarxa d’infraestructures –i aquí..., on tinguin punts d’ai-
gua, camins, pistes, etcètera– que donin seguretat –que donin seguretat– als cossos 
d’extinció i permetin afrontar la gestió dels grans incendis forestals. Això és, no 
important, determinant. Però cal més –cal més. Tot i que bona part de la nostra ciu-
tadania està sensibilitzada sobre el perill dels incendis forestals, hem de continuar 
treballant en aquest sentit, especialment fora de la campanya forestal d’estiu, eh? 
Som conscients, d’acord amb les tendències actuals, que som força eficaços, eh? Ho 
som en un 99,5 per cent dels incendis forestals, però que menys d’un 0,5 per cent 
poden esdevenir grans incendis forestals, incendis de magnituds catastròfiques, eh?, 
com ho va ser, doncs, l’incendi de la Torre de l’Espanyol l’estiu passat. 

Som conscients, també, que amb el canvi climàtic podem tenir situacions pitjors 
que qualsevol de les que hi ha hagut fins ara. Això també ho sabem. I també som 
conscients del perill que es repeteixin grans incendis forestals en boscos mediter-
ranis com els nostres. Però també pertoca, i em sembla que avui també pertoca en 
aquesta compareixença, donar valor a la bona feina de prevenció i a les diferents lí-
nies d’actuació impulsades per part del departament que tinc l’honor d’encapçalar i 
que s’estan realitzant en matèria de prevenció d’incendis forestals i que han permès 
aquesta tendència a la baixa en el nombre d’incendis i han evitat, doncs també, la 
tan temuda simultaneïtat. 

Defensem que no existeix un sol model, eh?, no hi ha un sol model en aquest 
país. Al contrari, el model català és un model d’èxit perquè precisament és un model 
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obert, és un model que s’adapta, eh?, és un model que s’adapta i que va evolucionant 
des de que es va dissenyar als anys vuitanta, i òbviament s’adapta a allò que passa i 
als grans canvis. Per això proposem impulsar diferents mesures per reforçar encara 
més aquesta tasca de prevenció del departament, mesures que passen, molt ràpida-
ment i amb telegràfic, doncs, per reforçar la gestió sostenible dels nostres boscos, 
reforçar la implicació del sector primari –evidentment–, reforçar els perímetres de 
protecció prioritària, reforçar encara més el cost d’agents rurals –que ja ho estem 
fent a través del pla estratègic del PECAR–, reforçar la implicació de la societat civil 
–també molt important– i reforçar la conscienciació de la nostra ciutadania. 

I ara sí, un apunt superfinal per tocar un punt d’actualitat, eh?, l’avui, diguéssim. 
Jo voldria dir-los que el punt de partida no és, ni de lluny, igual que el de l’any pas-
sat, eh? Això estic convençuda que ja ho sospiteu totes i tots, eh? Afortunadament, 
el punt de partida és el millor dels darrers quinze anys –el millor dels darrers quin-
ze anys–, amb el nombre més baix tant en nombre d’incendis forestals com en hec-
tàrees cremades, gràcies òbviament a les pluges constants que hem tingut aquests 
mesos. Tanmateix, no podem abaixar la guàrdia, ja que qualsevol període de poques 
pluges i altes temperatures pot donar lloc a qualsevol incendi. I és que l’estat de la 
vegetació calculat a partir de les precipitacions i les temperatures en cada punt del 
territori ens evidencia encara una sequedat de la vegetació molt baixa i per sota dels 
índexs esperats en aquestes alçades de l’any... (Tall de comunicació.)

Aquestes dades, doncs, ens porten a suposar que el perill potencial d’incendi, 
a priori, hauria de ser menor que a la campanya del 2019, degut, com deia, a la 
vegetació i als sòls, que es troben, de moment, degut a les pluges, molt més hidra-
tats, i que la dessecació potencialment serà menor, eh? Tot i això, ho repeteixo, 
caldrà estar molt alerta i atents a l’evolució durant els següents mesos, i potenciar 
i continuar amb les feines de prevenció i de conscienciació, i no abaixar la guàr-
dia en cap moment. 

Crec que podria seguir molta estona, però llavors sí que deixaria el conseller 
Buch sense un minut, eh? Però, en definitiva, també, el secret de comparèixer en 
aquesta Comissió d’Interior prèvia a la campanya d’incendis... Doncs, nosaltres, es-
coltar els diputats i diputades dels diferents grups parlamentaris i respondre, evi-
dentment, tan bé com sàpiga, a les preguntes i a les qüestions que en puguin sortir.

Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda. 
Gràcies, president. I aquí resto per escoltar ara el conseller.

El president 

Moltes gràcies, consellera. Doncs donem pas a la intervenció de l’honorable se-
nyor Miquel Buch, conseller d’Interior. Té la paraula.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Moltes gràcies, senyor president. Honorable consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, senyores i senyors diputats, membres de la Mesa de la comissió, 
bona tarda a totes i a tots.

Ho ha explicat molt bé la consellera Jordà, de quina manera s’estava treballant 
per la prevenció dels incendis, i jo els explicaré, també, de quina manera estem 
treballant al Departament d’Interior el dispositiu operatiu de la campanya forestal 
d’enguany, aquest any 2020. Abans, però, començaré fent balanç de la campanya fo-
restal de l’any passat, ja que va quedar pendent de fer, centrant-me en el gran incendi 
de la Ribera d’Ebre i també en el de Capellades, i posteriorment també els parlaré, 
com no pot ser d’una altra manera, de la campanya forestal d’enguany.

La campanya forestal de l’any 2019 va començar el mes de juny amb una inten-
sitat important, i el mes següent, el mes de juliol, va començar a calmar-se paulati-
nament. Diversos petits episodis de pluja i punts de rosada van deixar la campanya 
en standby, mentre al món es van produir importantíssims incendis forestals que van 
cremar fins a l’Àrtic i la Sibèria, a Indonèsia, Àfrica i Amazònia. A Catalunya, sota 
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unes condicions meteorològiques extremes, es van produir dos grans incendis fores-
tals que van suposar un gran esforç i desplaçament de recursos operatius dels Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de l’incendi del 26 de juny a la Torre de 
l’Espanyol, a la Ribera d’Ebre, i del que va tenir a l’Anoia, concretament a Capella-
des, el 24 de juliol, que malgrat les dificultats i el sobreesforç operatiu i de recursos 
que va suposar es van poder resoldre satisfactòriament ambdós incendis.

Després ja m’hi referiré més concretament, però permetin-me que emmarqui una 
dada significativa d’un d’aquells dos incendis, concretament l’incendi de la Ribera 
d’Ebre. Si ens comparem amb la resta d’incendis que va patir el planeta durant l’any 
passat, durant l’any 19, aquest incendi, concretament, l’incendi de Ribera d’Ebre, el 
de Torre de l’Espanyol, va ser el vuitè incendi més ràpid, el vuitè més ràpid respecte 
a altres indrets on van patir grans incendis forestals, com per exemple va ser Austrà-
lia, Sibèria o Amazones. Això ens dona una imatge nítida de la situació crítica que 
vam viure i a la qual van fer front els Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Tornant al conjunt de dades de la campanya forestal del 19, pel que fa a les xi-
fres globals, els Bombers de la Generalitat van treballar durant la campanya forestal 
en un total de 21.383 serveis, dels quals 2.243 van ser incendis de vegetació agrí-
cola, vegetació urbana o vegetació forestal. Però no van ser els únics serveis que va 
realitzar el Cos de Bombers. Aquests serveis van ser paral·lels als serveis que van 
treballar en l’aspecte de mobilitat i de salvaments. Concretament, pel que fa a la 
mobilitat, va realitzar, el Cos de Bombers, 3.286 serveis, i pel que fa als salvaments, 
4.352. Aquest tipus de servei, els salvaments per recerques i rescats al medi natural, 
va superar els incendis de vegetació durant l’estiu passat. Per tant, es van fer més 
salvaments que en incendis es va actuar. Si ho concretem en els incendis de vegeta-
ció, entre el 15 de juny i el 15 de setembre de l’any 2019, els Bombers van treballar 
en 2.243 serveis diferents: 616 van ser incendis de vegetació forestal; 642, incendis 
agrícoles, i 1.085, incendis de vegetació urbana. És el servei més important, bàsica-
ment, que tenim durant la revetlla de Sant Joan. Incendis que van ser encarats amb 
professionalitat, expertesa i visió estratègica per part del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Amb relació als aspectes operatius de la passada campanya forestal, ja es van 
poder impulsar algunes de les accions previstes en el projecte Bombers 2020-2025. 
Entre altres millores, cal destacar el salt endavant en el funcionament dels centres 
de comandament per a les grans emergències, que van permetre una millor anàlisi, 
direcció i supervisió dels incendis forestals. Per exemple, es van desplegar noves 
posicions de la guàrdia suport, es van condicionar les instal·lacions i els vehicles 
destinats a funcions al centre de comandament, es va començar a treballar amb un 
software específic per a la gestió i intel·ligència dels serveis forestals, no? Són tres 
exemples del projecte Bombers 2020-2025 que ja es van començar a tirar endavant 
al llarg de la campanya forestal del 19. 

Finalment, m’agradaria destacar, de la campanya forestal de l’any passat, la tasca 
del Cos de Bombers de la Generalitat en el suport a l’anàlisi dels incendis forestals 
de Bolívia i l’aprenentatge a través de la monitorització, també, del procés. Els greus 
incendis a Bolívia i el Paraguai van suposar un focus d’atenció global durant l’agost 
i el setembre del 19. Des de Bombers es va seguir els incendis i ens vam integrar en 
l’anàlisi de les condicions per tal de posar a prova la metodologia de previsió, detec-
ció i gestió de les tempestes de foc o els incendis que generen pirocumulonimbus, i 
per tant, situacions extremes de risc per als intervinents i la població mateixa. Com 
es va veure, per exemple, en els incendis de Portugal de l’any 2017 o, si ho recorden, 
els de Califòrnia l’any 2018. 

Aquests dos incendis, com ja explicava, són un exemple dels anomenats «incen-
dis de sisena generació»; un tipus d’incendi que, a conseqüència del canvi climàtic, 
està tècnicament fora de la capacitat d’extinció dels cossos de bombers d’arreu. Són 
focs cada cop més intensos, més ràpids i més incontrolables. Per tant, estem dins 
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d’aquest marc global de canvi climàtic. Estem analitzant també què està passant a 
altres llocs del món, però, si ens centrem en el que passa a Catalunya, és un servei 
que el Cos de Bombers realitza permanentment però també dona suport a altres in-
drets de Catalunya.

M’agradaria centrar-me concretament en els dos incendis importants que vam 
tenir l’any passat a la campanya forestal del 19, com els deia abans, a la Ribera 
d’Ebre i el de Capellades. Respecte al de Ribera d’Ebre, va ser un gran incendi fo-
restal. Es va produir un episodi d’alt risc de sequera acumulada, amb una calor que 
va persistir fins al 30 de juny, temperatures extremes que van arribar als 42 graus 
centígrads i humitats relatives inferiors al 20 per cent. Davant d’aquesta situació de 
risc extrem, els Bombers de la Generalitat van realitzar una sèrie d’accions, i poso 
d’exemples la convocatòria del comitè tècnic del pla Infocat per decretar l’alerta del 
pla, el reforç del personal M2 en totes les regions d’emergències, i, per exemple, tam-
bé el reforç de l’estructura de comandaments i de suport de la unitat GRAF. 

Concretament, els Bombers van rebre l’avís per aquest incendi a les catorze vint-i-
nou del 26 de juny, on un testimoni informava d’una columna de fum entre Vinebre i  
la Torre de l’Espanyol. Seguidament, es van rebre altres informacions que ens indi-
caven que el foc estava agafant intensitat. Es va activar immediatament una primera 
sortida de cinc dotacions terrestres, incloses les de comandament, i un helicòpter bom-
barder. Davant la densitat de la columna es van activar una sortida ampliada amb cinc 
camions més, la unitat GRAF, dos helicòpters més –un de comandament, amb el cap 
de guàrdia, i un bombarder– i dos avions, també, de vigilància i atac. Ja en els primers 
moments de l’atac al foc, els Bombers van copsar que era un incendi de gran intensitat 
i que llançava massivament focus secundaris en un ambient de foc. En les dues pri-
meres hores, el foc va cremar 2.500 hectàrees, ja que avançava ràpidament en direc-
ció nord-est, conduït per un vent de marinada de fins a seixanta-un quilòmetres/hora  
a una velocitat d’entre dos i tres quilòmetres/hora, que afectava zones boscoses, 
camps, infraestructures diverses i energètiques, i posava en perill les diverses masies 
que hi havia en el seu camí.

La prioritat d’aleshores dels Bombers va ser, des de l’inici, intentar aturar l’ober-
tura de flancs, així com buscar punts d’emplaçament de vehicles al flanc dret per  
a les dotacions següents que anirien arribant. Igualment, calia garantir la seguretat 
de les persones de les masies i dels vianants o excursionistes de la mateixa zona. 
També es va prioritzar el tall a les carreteres de la T-714 i la TV-2237. Entre les tres 
de la tarda i les nou del vespre del dia 26, els Bombers van aplicar una estratègia de 
contenció de l’incendi i seguretat de les persones, amb uns objectius molt clars: atu-
rar la progressió del flanc dret, aturar el cap de Maials, confinar el flanc esquerre a 
la C-12 i evacuar les masies aïllades en la progressió de l’incendi. 

Per donar resposta a una emergència d’aquesta dimensió, Bombers de la Gene-
ralitat van desplegar una estructura Siscom 5, operativa des del Centre de Coman-
dament Avançat, a les vint-i-una trenta hores del mateix dia 26. Durant tota la nit, 
els Bombers van treballar molt intensament per confinar l’incendi i evitar l’obertura 
del flanc dret. Cal destacar que per la resolució d’aquesta emergència es va requerir 
el treball constant dels efectius de Bombers durant més de sis dies. A mesura que la 
situació de l’incendi va anar evolucionant favorablement, l’estructura Siscom s’anava 
desescalant successivament. L’incendi es va donar per estabilitzat el dia 29 de juny 
a les vint-i-dues hores; per controlat, al trenc de mitjanit, i finalment extingit, el 7 de 
juliol a les vint-i-una hores. I concretament van cremar 5.046,47 hectàrees.

Hem de destacar que les tasques d’extinció de l’incendi van suposar la participa-
ció de cent vint unitats del Cos de Bombers de la Generalitat amb 250 efectius. Tam-
bé hi van participar Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques –el 
SEM–, Protecció Civil i Agents Rurals, i també la Creu Roja. A més, es va comptar 
amb la col·laboració, concretament, de la Unidad Militar de Emergencias amb dos 
batallons i cent cinquanta efectius, quatre unitats BRIF –que van treballar amb les 
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unitats GRAF– i dues unitats helitransportades de València, i unitats terrestres de 
Saragossa i Terol. Tot aquest dispositiu d’extinció va ser coordinat permanentment 
pel Centre de Comandament Avançat dels Bombers de la Generalitat de Catalunya 
instal·lat a Vinebre. 

Cal destacar, també, la dificultat en la gestió i l’extinció d’incendi, que, per exem-
ple, el dia 28 entre les tres de la tarda i les vuit del vespre, les condicions meteoro-
lògiques van ser extremes, amb una temperatura de quaranta-dos graus centígrads i 
humitats relatives inferiors al 20 per cent. En aquest període es van produir més de 
vint reproduccions al perímetre, i el treball per contenir aquestes reproduccions va 
produir que onze bombers fossin atesos per mitjans sanitaris a causa dels cops de 
calor. D’aquests onze bombers, dos van ser evacuats en helicòpter en estat lleu a cen-
tres hospitalaris i la resta va ser donada d’alta in situ. La resolució d’aquesta emer-
gència va suposar un gran esforç per part de tota l’organització del Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a un incendi d’aquestes dimen-
sions durant una situació meteorològica extrema, amb rècords de temperatura –com 
ja els he anat explicant– que evidentment van dificultar molt –molt, extremadament– 
les tasques d’extinció. Permetin-me que els digui, per això, que aquest incendi és un 
exemple de gestió estratègica prevista en el nou model que tantes vegades m’han 
sentit parlar-ne. El Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya va gestionar una 
situació altament complicada, altament complexa, des d’aquesta visió estratègica, i 
no pas des d’una visió clàssica del que seria l’extinció de l’incendi.

Pel que fa a l’incendi de Capellades, cal destacar que es va originar durant una 
onada de calor; una onada de calor, a Catalunya, que va arribar al seu punt àlgid 
els dies 24 i 25 de juliol. Arran de l’incendi d’un vehicle a la C-15 –al voral, con-
cretament, de la C-15– el passat 24 de juliol, es va originar un segon incendi que va 
afectar la massa forestal, que ràpidament va progressar per la vessant muntanyosa 
del costat de la carretera. Va afectar una zona de difícil accés i orografia amb molt 
pendent i barrancs que dificultaven la seva extinció. A més, va assolir una ràpida 
velocitat de propagació: aproximadament anava a un quilòmetre/hora. La resposta 
contundent dels moments inicials dels Bombers de la Generalitat, amb els mitjans 
aeris i l’estratègia d’extinció dels operatius, va evitar la seva propagació cap a la 
trama urbana de Capellades i la Pobla de Claramunt, i únicament van cremar cin-
quanta-vuit hectàrees. Els Bombers van treballar intensament en l’extinció d’aquest 
incendi sota unes condicions de seguretat extremes, i el van donar per estabilitzat i 
controlat el 26 de juliol, i finalment es donava per extingit quatre dies més tard, el 
30 de juliol.

M’agradaria destacar, per això, que, en aplicar l’estratègia de lluita contra aquest 
incendi forestal, els Bombers van tenir en compte les lliçons apreses a l’incendi 
d’Horta de Sant Joan. Concretament, pel que fa a l’àmbit de la seguretat dels matei-
xos bombers, dels mateixos efectius, va ser un incendi que va comprometre la segu-
retat dels mateixos efectius dels Bombers, de les persones que treballen al Cos de 
Bombers i també de la població, que bàsicament anava sempre pels canvis sobtats 
de vent. Tot i això, tots dos incendis van ser resolts amb eficàcia malgrat les difi-
cultats, i ens sentim també satisfets d’haver pogut gestionar aquests incendis amb 
aquesta gran qualitat tant humana com estratègica que té el Cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya.

Passo ara a parlar-los de la campanya forestal per a aquest any 2020. Com és ha-
bitual, el Departament d’Interior –i més concretament des de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments– està treballant des de fa mesos en la 
preparació del dispositiu per fer front a la campanya forestal 2020. I s’ha fet malgrat 
l’excepcional situació d’aquests darrers mesos que ha generat la Covid-19. 

Voldria destacar el pla de contingència, durant aquests mesos, del Cos de Bom-
bers de la Generalitat i també la seva valuosa participació, des de l’activació des del 
minut zero del pla d’emergències del Procicat, en la lluita contra la Covid-19. A tall 
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d’exemple, m’agradaria destacar la participació al comitè tècnic, també les actua-
cions de suport al grup sanitari mitjançant les tasques de sectorització i desinfecció 
a residències de gent gran, la cessió d’infermers o, per exemple, la col·laboració a les 
instal·lacions sanitàries temporals que s’han anat realitzant.

Paral·lelament a tota aquesta feina, també s’ha treballat en la campanya forestal 
2020. Pel que fa a l’esforç del dispositiu habitual de Bombers de la Generalitat per 
fer front a la propera campanya forestal, m’agradaria destacar que continuem treba-
llant en la implantació d’un nou model que posa més èmfasi en l’aspecte qualitatiu i 
que garanteix més cobertura temporal, no només els mesos d’estiu. Això m’ho van 
sentir dir ja a la campanya forestal de l’any passat. Ho fem així per donar respos-
ta a la desestacionalització, que també me’n van sentir parlar a la presentació de la 
campanya forestal de l’any 2019. La desestacionalització dels incendis forestals ve 
donada pel canvi climàtic, és evident, i els Bombers impulsen aquesta nova forma de 
canvi de treball, de canvi de metodologia, pel que fa al camp forestal i a les tasques 
de les persones que hi participen. Aquest nou model forestal, inclòs en el projecte 
Bombers 2020-2025 –que també me n’han sentit parlar més d’una vegada–, incre-
menta els mesos de contractació del personal per fer front, precisament, a aquesta 
desestacionalització.

La campanya forestal de l’any 2020, pel que fa al risc d’incendi forestal, ve de-
finida pels reptes als quals ens afrontarem els propers anys. Entenem que seran 
cada vegada majors i que tenen un caràcter global. Els estic parlant dels incendis 
de sisena generació. Amb la voluntat de ser millors permanentment, la campanya 
forestal d’aquest any, igual que la de l’any 2019, serveix per posar en pràctica idees 
i conceptes que permeten als Bombers de la Generalitat de Catalunya definir la res-
posta als grans incendis que ens venen i que ens vindran. Així mateix, l’impuls a 
les actuacions previstes al projecte Bombers 2020-2025, amb les correccions con-
venients i evidents, ha de propiciar un escenari de major control pel que fa al risc de 
l’àmbit dels incendis forestals. Si els parlo del risc, permetin-me que parli de l’anà-
lisi d’aquest risc. Aquesta campanya forestal, els Bombers de la Generalitat treba-
llen sempre amb l’objectiu de continuar minimitzant l’exposició dels seus efectius 
a un gran incendi per tal d’evitar llargues concentracions de personal i de recursos 
–i especialment aquest any, i excepcionalment aquest any–, combinat amb la fase de 
desescalada de la Covid-19.

Pel que fa al risc d’incendi forestal, els Bombers de la Generalitat fan habitual-
ment un exhaustiu i continuat seguiment de la situació meteorològica, però destaca el 
fet que els hiverns del 2019 i de l’any 2020 –d’aquest hivern que acabem de passar– 
hagin estat uns hiverns especialment càlids i humits. En aquest sentit, permetin-me 
tan sols tres dades: el mes de gener ha estat el més humit des de que tenim dades –el 
mes de gener d’aquest any 2020 ha estat el mes més humit des de que tenim dades–, 
i el mes d’abril, el més humit dels darrers quinze anys; però entre el mes de gener i el 
mes d’abril hem trobat, al febrer, que ha estat l’any més sec dels darrers quinze anys. 
Ens trobem, doncs, dins d’una dinàmica de canvi climàtic, amb temps de sequera, 
altes temperatures i abundància pel que fa a les pluges. Però amb una constant, la 
constant tèrmica, cada cop més càlida, element evident del canvi climàtic, que es 
tradueix en un clar efecte hivernacle, que ha repercutit directament en un creixement 
extrem de la vegetació, especialment em refereixo als herbassars.

Permetin-me que els expliqui que en una de les cremes prescrites realitzada re-
centment pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya la intensitat amb què 
cremava la vegetació va ser molt forta, malgrat les pluges que tres dies, concreta-
ment, havia fet anteriorment a la zona. Tres dies abans va ploure, en aquella zona, 
però, com els deia, aquella intensitat de la crema que vam viure amb una crema pres-
crita va ser un factor que va destacar l’estudi i anàlisi del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat. A aquesta situació s’hi afegeix l’extrema càrrega que els nombrosos arbres 
caiguts i trencats aportaran als nostres boscos, després de diferents temporals que 
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el nostre país ha patit, especialment em refereixo al Gloria, però recorden que hem 
tingut diferents temporals al llarg d’aquesta darrera temporada. Tot i que les abun-
dants precipitacions ens puguin fer percebre un risc baix d’incendi forestal, en cap 
cas hem d’abaixar la guàrdia, i això ja ho ha argumentat la consellera Jordà: en cap cas  
hem d’abaixar la guàrdia. Hem de continuar molt amatents a l’evolució del risc que 
tenim en el nostre país.

Bé, els analistes del Cos de Bombers de la Generalitat preveuen que, a llarg ter-
mini, la previsió meteorològica reafirmi la tendència càlida d’aquest any 2020. Da-
munt d’aquest patró meteorològic, ja són diversos els models que estan marcant la 
península Ibèrica com un punt càlid d’incendis per a aquest any o per a aquest estiu 
2020, fet que reafirma un cop més la falsa sensació que ha plogut prou, i, per tant, 
una vegada més, hem de tenir clar que el risc és gran i que en cap cas hem d’abai-
xar la guàrdia.

Pel que fa als escenaris per a aquesta campanya forestal, els Bombers de la Ge-
neralitat treballen amb diverses hipòtesis. Concretament, amb dues. Des d’un esce-
nari altament complex, amb una campanya d’incendis de cereals al voltant de Sant 
Joan i després incendis forestals amb un pic a finals de juliol –com va passar els 
anys 2003 i 2009–, fins a un escenari més favorable; un escenari més favorable que, 
si finalment es produeixen tempestes aquest mes de juny que calmin aquesta cam-
panya del cereal i de Sant Joan... Tot i que continuaríem amb la campanya forestal 
fins a finals de juliol i principis d’agost.

Pel que fa a les millores operatives de la campanya forestal de l’any 2020, 
m’agradaria destacar sis millores operatives que el Cos de Bombers ha treballat per 
implantar els aspectes de millora en aquesta operativa. 

Primer: desplegament de les noves bases EPAF. Tal com marcava un dels objec-
tius del projecte de Bombers 2020-2025, aquest any 2020 s’han desplegat les nou 
bases EPAF durant tot l’any per donar resposta a la gestió dels incendis forestals, 
cosa que ha augmentat les capacitats de les actuacions preventives i ha dotat de ma-
jor capacitat de resposta reactiva durant la campanya forestal.

Segona: revisió del procediment de relleus en actuacions de llarga durada, bà-
sicament enfocat als grans incendis forestals per tal d’agilitzar els relleus. Amb la 
millora dels relleus, els Bombers assumiran autosuficiència en la gestió del relleu 
de personal amb mitjans propis i així agilitzaran els relleus dels efectius a primera 
hora del dematí en les grans emergències. Cal destacar que aquesta funció es farà 
gràcies a les cinquanta-sis noves furgonetes de què disposaran els Bombers per a 
aquesta campanya forestal.

Tercera: una definició del procediment d’avituallament en actuacions de llarga 
durada. La propera campanya forestal, els Bombers de la Generalitat disposaran de 
comandaments i bombers específics per a la tasca d’avituallament, únicament i exclu-
sivament per a la tasca d’avituallament. Això es fa així perquè des de la direcció ge-
neral es vol que el personal destinat a grans i llargues emergències pugui avituallar-se 
correctament dins de les hores previstes i corresponents, una millora històricament 
reclamada que per primer cop es regularà dins d’una instrucció operativa.

Quarta: actualització de la doctrina operativa en incendis forestals. Revisant i 
actualitzant diferents documents operatius del Cos de Bombers, com a totes les ins-
truccions referents a un incendi forestal i concretament les referides a la seguretat en 
incendis forestals, el Laces, la maniobra d’autoprotecció en cas d’atrapament i l’àrea 
general d’operacions, entre d’altres.

Cinquè: la potenciació del software introduït durant la campanya forestal de l’any 
2019 com una eina de gestió estratègica i bàsica dels comandaments i per a una mi-
llor intel·ligència per a la presa de decisions.

Sisè: ampliació de les condicions i el termini de cobertura de la guàrdia de su-
port en l’àmbit de la seguretat del personal intervinent en els incendis forestals, les 
operacions aèries i el suport operatiu de la Sala Central de Bombers. A més, s’am-
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plia el període de cobertura a tota la guàrdia de suport forestal per passar de dos 
mesos a quatre, de l’1 de juny al 30 de setembre, i es guanya així més temporalitat. 
És un objectiu que ja m’han sentit dir més d’una vegada.

Com hem comentat, les modificacions emmarcades dins del projecte Bombers 
2020-2025 s’han posat d’acord amb els nous models de periodització de risc d’in-
cendi forestal, que fan especial èmfasi en la desestacionalització d’aquest i en el fet 
que es necessita més mobilitat per a les unitats especialitzades.

Pel que fa a les accions de preparació per a aquesta campanya forestal, m’agra-
daria destacar que és un dels àmbits més importants del Cos de Bombers. L’any 
2019 es van introduir una sèrie de novetats i dinàmiques que es volen continuar po-
tenciant, com per exemple les accions de gestió preventiva d’incendis emmarcades 
dins d’una planificació estratègica com a infraestructures de prevenció d’incendis 
forestals, i es tracta dels treballs de manteniment de les basses d’aigua, les cremes 
prescrites, les cremes de gestió, la revisió de la xarxa de camins, la planificació del 
territori i les accions de difusió i divulgació del coneixement.

També, pel que fa a les accions de millora de la coordinació amb altres orga-
nitzacions, enguany, i a causa de la situació d’emergència per la Covid-19, aquestes 
reunions es fan totes per videoconferència, però en cap cas es deixaran de fer. Per 
exemple, les reunions de seguiment a nivell de Catalunya per fer la valoració de la 
situació i prendre les accions preventives corresponents i fer la coordinació amb al-
tres agències, com per exemple Protecció Civil, els Agents Rurals, els Mossos d’Es-
quadra, etcètera, i també les reunions de seguiment a les regions d’emergències per 
avaluar permanentment el risc d’incendi forestal en un nivell més concret, a nivell 
territorial. També, en el cas que tinguem un gran incendi forestal, es continuaran 
convocant les reunions de coordinació institucional. Són les reunions –per enten-
dre’ns– de caire estratègic que es convoquen al centre de comandament amb els re-
presentants del territori, especialment amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis 
afectats.

Respecte a la resposta operativa a l’actual situació de pandèmia, que el Cos de 
Bombers també s’hi ha d’adaptar, hem de tenir present que dins de les accions per 
preparar aquesta campanya forestal, aquest any, excepcionalment, es compaginarà 
amb l’actual emergència per la pandèmia de la Covid-19 i el Cos de Bombers ha 
treballat per definir tota una sistemàtica de prevenció, gestió i resposta davant del 
risc de contagi d’aquesta malaltia. Entre altres accions, durant aquesta campanya 
forestal 2020, es mantindran les pautes d’ordenació de treball de manera preventiva, 
s’establiran plans de contingència per garantir la continuïtat del servei, la guàrdia 
de suport participarà a les reunions del comitè tècnic del Procicat i es continuarà 
mantenint l’enllaç a nivell de les regions d’emergències per donar suport al grup 
sanitari en cas que faci falta. Els Bombers de la Generalitat disposen d’un recull 
d’aspectes de prevenció del contagi que tots els operatius han de tenir present quan 
intervinguin en una gran emergència amb acumulació d’efectius i de treball amb 
altres organitzacions.

Pel que fa al reforç del dispositiu operatiu per a aquest any, la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha contractat un total de 551 per-
sones per reforçar el seu dispositiu habitual per fer front a la campanya forestal. 
Són contactes distribuïts territorialment i en diverses categories professionals, i que 
també tindran diferents temporalitats per adaptar-se al risc. Totes les persones con-
tractades pel departament han estat formades per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, concretament a l’Escola de Bombers. Es tracta d’ajudants o ajudantes 
d’ofici forestal, de conductors o conductores, d’oficials o d’oficiales, dels equips de 
prevenció activa forestal –els EPAF–, dels tècnics i tècniques especialistes, d’ope-
radors i operadores de control –els TEOC–, o d’oficials o oficiales per al taller de 
ràdio, per posar alguns dels exemples.
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Pel que fa als parcs de bombers voluntaris, tal com s’ha fet en anteriors campanyes 
forestals, obriran atenent a criteris de cobertura territorial i també del risc que tin-
guem. I respecte als mitjans aeris, la direcció general disposarà, aquesta campanya fo-
restal, de la dotació de trenta-sis mitjans aeris diferents. D’aquests, vint-i-nou tindran 
la seva base a Catalunya i set amb base a fora de Catalunya. El Departament d’Inte rior 
aporta vint-i-cinc mitjans aeris i compta també amb la col·laboració d’onze mitjans  
aeris del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Pel que fa al pressupost, la previsió és destinar a aquesta campanya 16 milions 
d’euros, concretament 16.006.229,99 euros. Aquesta quantitat inclou les retribucions 
de personal; les compensacions de bombers voluntaris; activitats formatives; el pro-
cés de selecció de personal de la campanya; el lloguer de furgonetes, equipaments i 
material; la campanya publicitària i els mitjans aeris, entre d’altres. Tot plegat haurà 
de compaginar-se, també, amb les noves convocatòries que tenim previstes i la re-
novació d’infraestructures i material, que no pot aturar-se en cap cas. 

Pel que fa a les convocatòries previstes, per exemple, tenim: u, bomber d’esca-
la bàsica, 250 places d’accés; la realització de la primera prova, amb més de 3.500  
aspirants convocats, ja està feta i estem camí de continuar amb aquesta promoció;  
b, la promoció interna de bomber de l’escala bàsica a bomber de primera, que ja tenim 
174 aspirants, i c, pendent d’aprovació de l’oferta pública per a aquest any 2020, les 
250 places de bomber de l’escala bàsica per a l’any 2020; dos, tenim vint-i-cinc places 
de sotsinspectors, dels quals hi ha uns quatre-cents aspirants; tres, convocatòria de 
bombers voluntaris, dues-centes places, pendent de l’aprovació de la modificació del 
decret de bombers voluntaris per a aquest juny –estan previstes altres convocatòries 
per als anys 21 i 22 de noves promocions, i de dues-centes places cada any–; quatre, 
caporal, de promoció interna, cent disset places; cinc, sergent, promoció interna, sei-
xanta-tres places, i sisè, i final, oficial, promoció interna de cinquanta places. 

Els he parlat de recursos humans, d’efectius, de persones. Ara permetin-me que 
els parli també que hem d’anar compaginant aquesta campanya forestal amb la reno-
vació del material. I pel que fa a la renovació del material, tenim... En aplicació del 
projecte Bombers 2020-2025, el Departament d’Interior està fent un seguit d’inver-
sions per dotar el Cos de Bombers de les eines necessàries per a una prestació òpti-
ma dels seus serveis. Aquest estiu, els Bombers renovaran i reforçaran la seva flota 
mòbil gràcies a l’arribada dels 263 nous vehicles, amb un pressupost de 18,5 milions 
d’euros. Els tipus de vehicles que s’incorporaran a aquesta renovació de la flota són: 
30 unitats de transport personal, 33 unitats de suport logístic, 57 unitats de personal 
i càrrega lleugera, 11 unitats de càrrega, 129 unitats de personal i càrrega, 2 unitats 
de càrrega amb plataforma, 1 cotxe per direcció, i tots plegats seran distribuïts arreu 
del territori entre les regions d’emergències i els serveis centrals. 

D’altra banda, també, des de la subdirecció general tècnica s’està treballant amb 
dos prototips de BRPs –bomba rural pesant–, que seran els primers dels noran-
ta-dos BRPs, que es fabricaran amb un pressupost aproximadament d’uns 40 mi-
lions d’euros i que al mes de juliol està previst que es faci el lliurament d’aquests dos 
prototips. I, si realment s’ajusten a les necessitats que tenen els efectius del Cos de 
Bombers, està previst que la resta es vagin lliurant d’una forma esglaonada. 

La direcció general està treballant també en altres contractacions per a les seves 
infraestructures, com el manteniment de les portes de les cotxeres dels parcs, l’ad-
quisició de diversos electrodomèstics per cobrir les necessitats del servei dels seus 
edificis i dels parcs de bombers, així com està previst que aquest estiu el contracte 
de manteniment integral multitècnic ja estigui en marxa. Aquest contracte neix de 
la voluntat de cobrir les necessitats de manteniment de totes i cadascuna de les ins-
tal·lacions dels edificis de la direcció general –excepte aquelles que ja disposen d’un 
contracte propi, és evident–, el període la contractació és de dos anys i el pressupost 
estimat és de 3,8 milions d’euros. A destacar, també, m’agradaria la previsió que 
aquest mes d’octubre tinguem un nou contracte dels serveis de neteja, que inclourà 
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els parcs de bombers voluntaris. També es farà aquest contracte tenint en compte, els 
deia, la situació actual sanitària de la pandèmia de la Covid-19, amb una neteja espe-
cífica preventiva pel risc d’infecció i que tindrà un cost aproximat d’uns 11,6 milions 
d’euros. 

Finalment, en el camp de les eines i les infraestructures, m’agradaria comen-
tar que el mes de maig es van licitar dos expedients de vestuari i es preveu que es 
puguin executar de cara a la tardor. Es tracta de material destinat a equipar les no-
ves promocions, és evident, i a fer les reposicions necessàries al personal actual. El 
conjunt dels dos expedients suposa la recepció de més de quaranta mil peces, amb 
un pressupost de licitació de 2,6 milions d’euros. El motiu d’aquests expedients és 
exclusiu de vestuari tècnic destinat als col·lectius d’especialistes: el GRAF, el Grup 
d’Actuacions Forestals; també hi ha els GRAE, el Grup d’Actuacions Especials; 
també el GEM, el Grup d’Emergències Mèdiques; el GCR, el Grup Caní de Recer-
ca; els EPAF, els Equips de Prevenció Activa Forestal, i, per acabar, els MAER, els 
Mitjans Aeris. L’altre expedient inclou calçat, tèxtil i tots els elements d’uniformitat 
del Cos de Bombers. 

Per tant, i per acabar, estem davant d’una campanya forestal de risc. (Tall de co-
municació.) ...pel que els he explicat, per la desestacionalització i pels efectes del 
canvi climàtic. I també que, en paral·lel, estarem treballant en les mesures de pro-
tecció i d’autoprotecció per a la Covid-19. També és cert –i m’ho han sentit dir més 
d’una vegada– que el Cos de Bombers, igual que altres cossos que depenen del De-
partament d’Interior, no està en una situació òptima i encara ens queda molta feina 
per fer. I si recorden la meva intervenció del pressupost per a aquest any, els expli-
cava exactament això: és un pas, però no ho tenim tot fet, encara ens queda molta 
feina per fer. 

Tot just ara fa dos anys que vaig ser nomenat conseller d’Interior i des del pri-
mer moment vam diagnosticar els canvis que calia fer: promocions, inversions i nou 
model. Ens vam dotar d’un projecte, un full de ruta, un camí a seguir, que vam fer 
públic, el projecte 2020-2025, i l’estem seguint escrupolosament. Més bombers, més 
inversió i canvi de model. També canvi en l’equip de comandament, modernització, 
adaptació a les noves realitats i adversitats que ens pugui oferir el que és aquesta 
direcció general.

Passats aquests dos anys, crec que s’ha fet palès que si algú va pensar que, en el 
seu moment, els meus compromisos es quedarien en paraules, crec que s’equivocava. 
Vostès han pogut comprovar que no van ser només paraules o paraules buides, que 
van ser fets, i encara ens queda molta feina a fer. Ho torno a dir una altra vegada i no 
me’n cansaré: ens queda molta feina a fer. En les dues promocions dels 250 bombers 
–cinc-cents bombers en pràcticament setze mesos–, la signatura de l’acord laboral 
després de molts anys sense acord, les inversions, la compra de vehicle, la compra de 
material i un llarguíssim etcètera es demostra que estem per la labor, estem canviant 
aquest sistema d’emergències i l’estem dotant de les mesures que calen. 

Per acabar, si els destaco tota la feina que ha fet el departament en aquests es-
cassos vint-i-quatre mesos, és fruit d’un compromís que té el Departament d’Inte-
rior amb la prevenció i extinció d’incendis, i també molt especialment amb el Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que, si em permeten, personalment no 
puc deixar de reconèixer, una vegada més, la seva professionalitat, el seu compro-
mís, la seva experiència i el que més important, la voluntat de millora permanent 
que té el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Per molt bé que facin la 
feina, sempre tenen un punt d’autocrítica per ser millors. I això em fa sentir orgullós 
i això m’agrada. Vull també transmetre-ho al conjunt de la ciutadania d’aquest país. 
El Cos de Bombers és un cos de bombers d’alta qualitat, d’elevada professionalitat i 
de gran compromís, i permanentment –permanentment– busca elements de millora. 
Per tant, a mi em fa dir, com a conseller d’Interior, que tenim un cos de bombers que 
ens fa estar tranquils a aquest país. 
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Moltes gràcies, president; moltes gràcies, diputats i diputades; moltes gràcies, 
honorable consellera d’Agricultura, consellera Jordà. 

Bona tarda. 

El president

Moltes gràcies, conseller. Doncs obrim ara torn per als grups parlamentaris, co-
mençant pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per un temps màxim de quinze mi-
nuts. Té la paraula del senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Agrair als honorables consellers, tant d’Interior com 
d’Agricultura, la seva compareixença i explicacions, però permetin-me que els faci 
una prèvia, una prèvia sobre la responsabilitat. 

Tots dos han fet avinent que la campanya..., allò que havien de venir-nos a 
explicar l’any 2019 no ho varen fer per l’inici del judici d’un procés. Ho trobem 
d’irresponsabilitat, perquè una cosa és l’àmbit ideològic de cadascú i l’altra, la res-
ponsabilitat pròpia en la mateixa institució. 

Dit això, ens agradaria començar..., parlaré per ambdós, perquè molts dels trets 
que ens han explicat tant un conseller com la consellera anaven en la mateixa línia. 
Mirin, sobre la gestió del sotabosc... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’orador.) ...del sotabosc, i miri, conseller, agafaré 
les paraules seves. La virulència del foc en uns exercicis que es feien... A vegades, la 
virulència del foc ens ve donada per la manca de tasques que hem tingut en el sota-
bosc, i ja no parlo només –i permeti’m que l’hi digui– del temporal Gloria i altres 
temporals que encara tenim a la retina, que han sigut molt propers, parlo d’indrets 
que encara en el nostre bosc estan col·lapsats per aquells temporals de principis dels 
anys dos mil, temporals que encara taponen molts llocs en el nostre bosc. 

Ens hagués agradat molt sentir-vos parlar, també, de quina ha sigut la gestió, 
quan sentim, per un cantó, que és bona aquesta última temporada de pluges, conse-
llera, per contrapartida és dolent quan pensem en el creixement de la vegetació, tant 
a tallafocs, en les línies... (tall de comunicació) ...elèctriques i que vostè feia esment 
de les tasques dels agents forestals, també en les seves inspeccions.

Ens agradaria saber a veure aquestes inspeccions que vostè ens anomenava quin 
és el resultat, d’aquestes inspeccions; quin ha sigut el resultat provincial; quin n’és 
el resultat un cop inspeccionades les línies de mitjana i alta, que són responsabili-
tat de les elèctriques; quina és la inspecció i quin és l’estat a les províncies, també, 
quan parlem de la llera dels rius, que sabem que hi ha una competència per part de 
l’ACA en aquella gestió vegetal i forestal, però que en molts casos veiem que no es 
realitza. Voldríem saber, d’aquestes inspeccions també que fan agents forestals, què 
ens en diuen, en aquesta línia.

I permeti’m que també l’hi digui: ser optimistes quan un gran incendi forestal 
ens crema sis mil hectàrees, a mi d’optimisme no me’n dona gens, em preocupa, em 
preocupa quan veiem incendis... Com deia vostè, tenim una dada que és molt latent: 
hi ha un 80 llarg per cent d’incendis –em sembla que deia vostè que és un 82 per 
cent d’incendis– que són petits, controlats i que afecten menys d’una hectàrea, no?, 
quan ens en donava les dades. Creiem que aquesta reacció, també, arran d’aquell 
control i vigilància que fan en molts de casos no només agents forestals sinó també 
les feines que porta a terme... i aquell conveni a què es va arribar entre els ADF per 
poder contractar aquelles persones que fan tasques de vigilància i control... 

Ens hagués agradat sentir-los a tots dos, també, parlar de l’eliminació dels guai-
tes. Vàrem veure que s’anunciava que es traurien els guaites i es substituirien per les 
càmeres de vigilància, però permetin-me que els digui a tots dos: a darrere de la cà-
mera de vigilància entenem que hi haurà d’haver una persona abocant-hi un control, 
un avís i una comunicació. És a dir, si aquelles càmeres..., que jo veig de bon grat, 
el que ens aporten, allò que van explicar que ens donen una determinació concreta, 
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la càmera, buscant línies i donant-nos la ubicació concreta a dintre del bosc perquè 
els Bombers siguin molt més efectius en la direcció que han de prendre, sí en aquest 
sentit, però que el guaita continués en aquella torre de vigilància, on podria recol-
zar-se d’aquesta informació que li dona la càmera per fer la comunicació... Creiem 
que els guaites eren una cosa que no s’hauria d’haver eliminat, eren complementaris 
amb una tasca en aquestes torres de vigilància i creiem que vostès avui ens haurien, 
també, d’haver fet alguna perfilació sobre aquest tema.

Miri, la situació dels nostres boscos ens preocupa, ens preocupa aquest atura-
ment de les tasques que ens ha produït, i això no és responsabilitat ni culpa de nin-
gú. Evidentment, la Covid-19 ens ha comportat un confinament que ens ha provocat, 
també, l’aturament de moltes tasques que porten a terme els ADF, consellers, els 
últims tres mesos abans d’iniciar la campanya d’estiu. Aquestes tasques envers la 
vegetació, que, com dèiem, aquestes pluges han sigut molt bones, perquè veiem l’ai-
gua com ens fa créixer la vegetació, però en molts casos també veiem que tapona 
camins, accessos... 

També voldríem preguntar-li, consellera, quins són els informes dels agents fo-
restals, un cop inspeccionats el que són camins i accessos, que han d’utilitzar els 
nostres bombers davant de cada emergència. 

Pensem que també voldríem demanar al conseller d’Interior si ens pot explicar 
quin és aquest repartiment provincial de les contractacions. Ens agrada molt sentir 
parlar de noves contractacions i aquest futur en el pla 2020-2025 que ens va venir 
a explicar. Estarem amatents a la continuïtat i progrés d’aquest pla, però voldríem 
saber també quin és el repartiment, per exemple, quan parlem de les tasques fo-
restals i les brigades forestals, les brigades que sabem que estan compostes per un 
mínim de tres persones i es reparteixen també en diferents parcs de bombers arreu 
de Catalunya. Voldríem saber com s’ha fet, com s’ha portat a terme aquest reparti-
ment, quines són les dades per província, perquè entenem que el recolzament que 
fan també les brigades forestals en el nostre Cos de Bombers és fonamental, dintre 
de les seves tasques, on faciliten, ajuden i recolzen aquella feina que porten a terme 
els nostres bombers. 

Voldríem demanar-li quin ha sigut el resultat efectiu quan parlem... Vostè ens 
parla de sisena generació, atacar focs de sisena generació. Evidentment que el canvi 
climàtic ens comporta més problemes en la gestió dels focs, conseller, però també 
li demanaria una cosa: quan parlem de sisena generació, ens agradaria veure que de 
la primera a la cinquena ho tenen ben controlat, ben arranjat i porten la seva feina 
a terme. 

Engegar noves línies... Com li he dit moltes vegades, està bé continuar pen-
sant, des de la investigació, com hem d’estar a sobre d’aquests nous models que 
ens provoca el foc, però evidentment hem d’estar molt amatents i posar i fer un in-
cís especial quan parlem del que tenim, com ho gestionem, com ho ordenem, per-
què en molts casos hem de veure una operació per donar una bona cobertura i ens 
preocupa, ens preocupa molt, com li deia, el nou model forestal, quina serà la seva 
continuïtat. Perquè hem vist molts anys grans titulars, hem vist moltes iniciatives i 
molt bones paraules, però després, quan arribem a pressupostos, ens trobem que els 
pressupostos no donen veu ni sortida a tot allò que hem estat venent com a grans 
titulars. Voldríem també veure aquesta responsabilitat quan parlem de pressupost, 
que és el que ens ha de donar sortida, també, a la gran problemàtica que tenen els 
nostres boscos. 

Però, com li deia, ens preocupa molt la gestió d’aquests últims mesos, d’aquest 
aturament que hem tingut en aquestes tasques, i a tots dos, en les diferents respon-
sabilitats, m’agradaria preguntar-los quines són aquelles tasques d’urgència abans 
de començar, el proper dia 15 de juny, la temporada d’estiu que vostès es plantegen. 
Perquè si hem tingut un aturament d’aquestes tasques al bosc, com li deia, conselle-
ra, quin és el resultat de les inspeccions? Quin és l’estat de camins, accessibilitats..? 
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De la mateixa manera que quan parlem del control que han de fer elèctriques i del 
control que ha de portar a terme l’ACA, per competència, però també quan vostè 
parlava dels perímetres de seguretat en nuclis urbans; de la mateixa manera que en 
urbanitzacions, on tenim els plans d’evacuació, com vostè sap, i ens agradaria sa-
ber en quin moment es troben tant els perímetres de ciutats que queden afectades 
per aquesta cobertura que, com recordem tots, vàrem ampliar-los fa molts anys a 
vint-i-cinc metres, aquests perímetres, i, en aquest sentit, voldríem veure i sentir de 
primera mà quin és l’estat en què es troben, perquè no és una resposta que ens hagi 
de donar a nosaltres, de l’apartat polític –que també–, sinó una resposta que molta 
ciutadania que viu en aquests municipis, en aquestes ciutats i en aquestes urbanit-
zacions s’està preguntant en aquests moments. Davant l’aturament i de que no hem 
tingut una explicació detallada en aquest sentit, els demanaria a tots dos si ens po-
den fer un petit resum de com es troben aquests estats que afecten d’una manera 
directa totes les persones. 

Miri, per acabar, si m’ho permeten, vostè ha parlat, conseller, també, de garantir 
l’avituallament. En tenim molts, de problemes. Benvinguda –benvinguda– aquesta 
proposta de garantir com hem d’avituallar aquells bombers que es troben en tasques 
continuades, i, com vàrem veure, amb focs de diferents dies continuats, però tam-
bé l’hi dic: garanteixi, de la mateixa manera, que potser allò que els porten perquè 
mengin, aquelles barretes que varen ser ja mofa negativa fa un temps, no es con-
verteixi un altre cop en realitat. No només garantir com els ha d’arribar sinó també 
que el que els arriba estigui en òptimes condicions. Hem de garantir que els nostres 
bombers tinguin l’avituallament, sí, però el correcte, adequat en cada situació. 

Miri, com li deia, podríem estar fent un petit decàleg de tot el que ens han ex-
plicat, però també li dic que el punt 4, que vèiem en una compareixença conjunta, 
aquest punt 4 es va demanar una setmana... (Tall de comunicació.) ...actuar amb la 
màxima responsabilitat, com li vaig dir l’altre dia en el plenari, conseller. La con-
sellera recordava aquella frase feta, que la vull repetir avui, que els focs s’apaguen 
a l’hivern amb aquelles tasques de prevenció, que estem totalment d’acord que són 
les necessàries per contrarestar situacions adverses en el nostre bosc, però també 
amb aquelles tasques que es poden fer a l’estiu quan parlem de la vegetació i... (tall 
de comunicació) ...forestal, també, a les lleres del riu per part de competència de 
tercers, en aquest cas, l’ACA; però sí que des de la conselleria d’Interior i des de la 
conselleria d’Agricultura, com a responsables també de la gestió forestal. De la ma-
teixa manera que, com deia l’altre dia, també tenim una altra conselleria, que és la 
de Territori, que hi té competències també. Han d’anar agafats de la mà... (Tall de 
comunicació.)

M’ha agradat molt sentir, consellera, que deia que moltes d’aquestes actuacions 
van de forma conjunta amb la conselleria d’Interior. Jo crec que les tres conselleries 
s’han d’agafar de la mà, fer un projecte sòlid, i potser que els projectes no surtin, en 
aquest cas, d’una sola conselleria sinó de tres conselleries. 

Dit això, acabaria, president. No sé quin temps em queda.

El president

Més d’un minut. 

Jean Castel Sucarrat

Doncs acabo demanant-los totes les preguntes que els he fet, però també voldria 
posar l’accent... Els hi recordo, ens agradaria saber quina és la... (tall de comunica-
ció) ...per l’eliminació dels guaites, qui col·locarà aquestes càmeres de vigilància, 
com es portarà aquest control. El que no voldríem veure és que una sola persona 
hagi de controlar moltes càmeres, perquè després la resposta efectiva torna a quedar 
sota mínims. 

En aquest sentit, i per acabar, agrair-los a tots les explicacions. Agrair ja, per 
endavant, les respostes a les preguntes que els he fet. I en el segon torn tindrem 
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oportunitat, també, de posar pinzellades a punts que no he pogut arribar a tocar en 
aquest moment.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. És ara el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Hola. Molt bona tarda a tothom. Intentaré ser molt molt breu. En primer lloc, a 
la consellera d’Agricultura –bé, molt bona tarda–, felicitar el seu equip, felicitar-la 
a vostè, per l’exhaustiva intervenció, per l’exhaustiva explicació que ha fet respecte 
de totes les qüestions. 

Si li he de fer una crítica, a priori, l’única crítica que li puc fer, que se m’acut, és 
dir-li que moltes vegades la situació que planteja, en general, no arriba del tot a la 
realitat, i que, per exemple, parlo ara de la càrrega als boscos, de la càrrega existent 
en algunes lleres, que vostè comentava, no?, que s’havia fet una tasca de prevenció, 
de perímetres de prevenció prioritària, de cremes controlades, etcètera. Jo sé que 
encara hi ha bastanta càrrega en molts llocs de Catalunya, en molts boscos de Ca-
talunya. 

Parlaven també del temporal de Gloria, en general, i clar, molt del resultat 
d’aquell temporal Gloria precisament –i ho sap la gent del territori que més ho va 
patir– és fruit de no haver netejat durant molts anys rieres i camins. Per tant, l’úni-
ca crítica que els puc fer és que de vegades no s’acaba de plasmar el que diuen a la 
teoria a la realitat que es toca en el dia a dia. 

Respecte al conseller d’Interior, efectivament, tenim uns cossos de seguretat amb 
una gent extraordinària, amb un nivell extraordinari; un cos de bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya; un cos d’agents rurals; unes persones amb una experiència 
acreditadíssima, amb una dedicació personal al treball innegable, molt per damunt 
sempre del que és exigible. I jo crec que si alguna cosa es troba a faltar moltes vega-
des és precisament el suport polític, el «carinyo», el cuidar-los, no? 

I ara estic pensant, per exemple, en la Ribera, no? El que recordo de la Ribe-
ra –de l’incendi de la Ribera, del gran incendi que va passar– és alguna descoor-
dinació que es va donar sobre el terreny, doncs, amb caçadors o amb persones que 
tenien propietats i animals; però sobretot el que recordo, conseller, és el tema de 
l’avituallament, els problemes que van tenir els bombers –els nostres bombers, que 
estaven allà sobre el terreny deixant-se la pell– amb l’avituallament. Per tant, ben-
vingut sigui si comença a posar-se solució de manera seriosa i rigorosa a l’avitualla-
ment. Però enllaço això amb el principi, que no passi amb l’avituallament, conseller, 
com està passant també amb els vehicles, com està passant amb els parcs, com està 
passant –fins i tot– amb el personal retallat. Jo ja sé que estan en marxa les noves 
promocions, jo ja sé que estan en marxa els procediments administratius per a nou 
material, per a nous vehicles, per solucionar els problemes dels parcs de bombers; 
però a dia d’avui, conseller, després de molts anuncis, després de dir moltes vegades 
que això estava solucionat, avui ho ha tornat a fer.

Escolti, jo el felicitaré. No li demanaré disculpes, el felicitaré, si tot això arriba. 
Però a dia d’avui tot això no ha arribat a la realitat. A Tarragona segueixen eixugant 
la roba..., quan van anar a una operació, segueixen eixugant la roba al sol, segueixen 
convivint amb «bitxos», al parc de bombers, i molts dels vehicles vostè sap també 
que no han arribat. Per no parlar dels problemes de personal, parcs on fa quinze 
anys eren deu bombers i avui són tres bombers. Per tant, en fi, facin els anuncis quan 
ja estiguin a peu de carrer, quan ja es puguin palpar i tocar. 

Dos coses més molt telegràfiques. Tema dels bombers voluntaris: nosaltres estem 
en un model mixt on els bombers voluntaris tenen una importància absolutament 
cabdal, i em fa la sensació que o no arriben amb ells o de vegades es passen, o no 
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hi compten per pràcticament res o no hi compten el que caldria amb ells, com va 
passar, jo crec, al principi de la pandèmia. Jo penso que tenim molts bombers volun-
taris preparats que estaven disposats a ajudar, i preparats, hi insisteixo, per ajudar, 
i no se’ls va fer servir. O ara que la... (Pausa.) Pensava que s’aixecava. O ara que 
la situació és voler-los carregar, des del meu humil punt de vista, de massa hores, 
a més amb l’afegitó de que se’ls dona la situació d’una doble escala salarial. Quasi 
que es pretén que facin «el mateix treball», entre cometes, que fan bombers però 
pagant-los molt menys. 

En segon lloc, senyor conseller, vaig al tema de guaites. El tema de les guaites, ho 
ha dit el conseller... Ai, perdó, el diputat Castel, que m’ha precedit en la paraula, no? 
El tema dels guaites, operativament, és un tema important. És veritat que comenten 
el tema de la tecnologia, comenten el tema de les càmeres de vídeo, però també s’ha 
dit: el problema no és tan sols que una persona hagi de mirar, de visualitzar diver-
ses càmeres, senyor conseller; el problema, per començar, és que no hi ha cobertu-
ra a molts indrets de Catalunya on s’han de posar aquestes càmeres. No sé si sou 
conscients de la Catalunya rural, la que està a l’extrem. I per tant, jo crec que perdre 
les guaites, doncs, és un mal negoci, i més amb l’excepció que tenim post-Covid, o 
encara amb la Covid, amb la crisi que pot venir, amb la pèrdua de gent al territori 
rural... És un error. És un error que fins i tot pensen molts caps que és un error. És 
un error perquè moltes vegades són gent que coneix el territori, que coneix la gent 
del territori, que coneix els pagesos, que estan informats si es dona una crema con-
trolada de matolls, si es dona algun tipus de situació que no comporta risc, i el que 
provoca és no haver d’activar efectius que costen diners i que siguin innecessaris. Per 
tant, és una feina productiva, interessant, important, i que creiem que és una llàstima 
absoluta carregar-se-la. 

I al voltant d’això, tenim una sèrie de preguntes concretes que jo, conseller, li 
volia fer, no? Bé, en primer lloc, per quina raó es prescindeix dels guaites i dels aju-
dants forestals? En segon lloc, per què a la planificació sobre l’extinció d’incendis 
anterior als acords de govern del 14 d’abril no surt la idea de prescindir del personal 
de guaita? Surt a partir de l’acord de govern del 14 d’abril. Per què es dona aquesta 
diferència? Si s’ha informat convenientment la gent dels nous llocs de treball que 
s’estan oferint, si pensen que realment s’ajusten a les condicions professionals i si 
han informat vostès, ja no només els afectats, sinó els ajuntaments on estan els guai-
tes que poden resultar, d’alguna manera, afectats. 

I res més. Moltíssimes gràcies, consellers, per les vostres paraules. 
Bona tarda.

El president 

Moltes gràcies, senyor Castillo. Doncs és ara el torn de Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé; gràcies, president, i bona tarda al conseller Buch i la consellera Jordà, als 
quals, en primer lloc, el que vull fer és agrair la seva compareixença avui aquí, per-
què efectivament estem en una situació encara d’emergència sanitària, i, per tant, és 
d’agrair que vulguin comparèixer davant la comissió per explicar la campanya del 
19 i la campanya del 20. 

Recordar també que aquesta compareixença, la que fa referència a l’incendi a 
la Ribera de l’Ebre, també l’havia sol·licitada el nostre grup. Entenc que no ho ha 
dit el president a l’inici però entenc que és la mateixa, simplement per recordar-ho. 
I en aquest sentit, sí, dir també que gairebé fa un any d’aquest incendi de la Ribera 
d’Ebre, i, per tant, aquesta compareixença sí que entenem, doncs, que es produeix 
un pèl tard. 

Però bé, en qualsevol cas, anant a la matèria, al contingut del que se’ns ha expo-
sat, i començant per la consellera Jordà, no?, amb la qual, doncs, com ja sap, com-
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partim perfectament el relat de prevenció, de la importància de la prevenció, amb 
alguns matisos que voldríem... o alguns accents que creiem que és important de 
posar, eh?

El primer és que creiem que hi ha un cert risc d’entendre la prevenció només 
des del punt de vista d’evitar la ignició, evitar que comenci un incendi, quan la pre-
venció també té a veure molt, especialment per evitar grans incendis, amb la propa-
gació, no?, que es produeix en aquests incendis. I amb això el que vull dir és que no 
podem posar tots els esforços de prevenció en garantir la infraestructura d’extinció, 
com ha dit la consellera, i com evidentment s’ha de fer. És a dir, tenir els camins en 
bon estat perquè hi puguin arribar els equips d’extinció, tenir els punts d’aigua pre-
parats, etcètera, sinó que sobretot el que entenem nosaltres que cal fer... I hi ha molta 
feina per fer a Catalunya en aquesta matèria, bàsicament perquè la majoria dels bos-
cos són privats i perquè ha crescut moltíssim la massa forestal, com bé ha comentat 
la consellera, en les darreres dècades. Doncs com et deia, la tasca que per nosaltres 
és clau és la que té a veure amb la gestió del paisatge, amb la promoció de mosaics 
agroforestals, i, per tant, amb la garantia, no?, de promoure estructures de paisatge 
menys vulnerables als incendis, i això té a veure amb la gestió forestal en el seu con-
junt. I aquí creiem que sí que encara hi ha molta feina per fer. Perquè, efectivament, 
no?, és a dir, hem tingut un gran incendi, o vam tenir el 19 el grans incendi de l’Ebre 
i el de Capellades, molt menor, no?, però no són una novetat a casa nostra, eh? És a 
dir, tots recordem els incendis del 94 al Bages, Berguedà, Vallès Oriental; el 98, de 
nou, a la Catalunya Central, o més recentment, el 2012, a l’Empordà. Per tant, tenim 
un paisatge en el qual, doncs, per manca de gestió forestal, per manca de promoció 
o per pèrdua d’aquest mosaic agroforestal, quan hi ha un incendi, tenim el risc que 
es propagui molt ràpidament amb grans dimensions, i aquí és on creiem que caldria 
actuar, no?

Una altra qüestió amb relació a l’Ebre. Compartim i celebrem, de fet, l’exposició 
que ha fet el conseller d’Interior en relació amb la campanya del 2020, amb algu-
nes qüestions que també ara comentava el diputat del PSC, no?, amb relació a les 
millores en l’avituallament, etcètera, però sí que creiem que aquí és una autocríti-
ca que cal fer en relació amb la gestió de l’incendi de la Ribera d’Ebre, en el qual, 
doncs, una de les qüestions que creiem que sí que va fallar i que cal millorar és tot 
el que té a veure amb l’avituallament, amb la qualitat de la roba i d’altres materials 
i, per tant, confiem que de cara a aquesta campanya del 20 puguem millorar en to-
tes aquestes qüestions.

Continuant una mica a l’Ebre i retornant a la consellera d’Agricultura, el nostre 
grup també havia sol·licitat la seva compareixença a la Comissió d’Agricultura per 
aquest incendi. Encara no s’ha produït la votació de la sol·licitud, per tant, sí que 
agrairíem que si pogués fer algun esment en aquesta qüestió, doncs, ens estalviaríem 
haver de tenir una altra compareixença a la Comissió d’Agricultura.

I simplement fer-li tres reflexions, eh? La primera té a veure amb el que li comen-
tava de gestió de l’espai agrari i, per tant, amb la importància que entenem nosaltres 
de desplegar la Llei dels espais agraris, perquè té a veure amb el seu reglament. Per 
tant, com està i quan preveuen tenir el reglament aprovat, i específicament pel que fa 
a tot el que és el planejament territorial sectorial previst a la llei, i més concretament 
als plans territorials sectorials agraris específics de Terres de l’Ebre, Terres de Llei-
da, el Pirineu i Penedès, no?, que en alguna moció que havíem aprovat al Parlament 
es prioritzaven. També tot el que té a veure amb el registre de terres en desús, que 
també té a veure amb el reglament de la Llei dels espais agraris. Per tant, en quin 
punt està, perquè entenem que és important.

El segon punt que volíem plantejar a la consellera és si ens podia actualitzar en 
quin moment, no?, o en quina situació..., o avaluar com han anat les ajudes que es 
van produir a les zones afectades per l’incendi de l’Ebre, no?, les ajudes a la recupe-
ració de les terres perdudes, especialment del sector primari, que es va veure molt 
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afectat per aquest incendi. I per tant, com han anat avançant i evolucionant i quina 
valoració en fan, de les ajudes que han obert i que s’han sol·licitat o no per part del 
sector.

I el tercer element que volíem plantejar a la consellera és tot el que té a veure 
amb la biomassa i, per tant, amb la gestió forestal des del punt de vista de l’aprofita-
ment de la biomassa. A l’Ebre en particular, però en el conjunt del país en general, 
hi ha un pla estratègic de la biomassa aprovat, i entenem que és una estratègia clau 
i també volíem que ens pogués apuntar en quin punt està.

Entro ara –intento no allargar-me– en tres qüestions que sí que voldria destacar 
de cara a la campanya del 2020 que ens ha presentat el conseller d’Interior. El pri-
mer punt ja s’ha comentat per part dels diputats que m’han precedit, que és tot el que 
té a veure amb les torres de guaita, no?, unes torres que durant més de tres dècades 
el personal que hi ha hagut en aquestes torres s’ha dedicat a protegir l’entorn natu-
ral del nostre país, amb la seva dedicació, amb el seu esforç, no?, i molt sovint s’han 
pogut aturar incendis o petits focus d’incendis gràcies a la seva tasca. Evidentment, 
entenem que els avenços tecnològics poden ser molt útils i complementaris a les tas-
ques realitzades pels vigilants de les torres de guaita, però creiem que no haurien de 
ser exclusius i excloents de l’activitat que està duent a terme aquest personal. 

I en aquest sentit, a banda de les preguntes que ja s’han formulat al conseller, sí 
que el que nosaltres li demanem, des del nostre grup parlamentari, és que de cara 
a aquesta campanya del 2020, que vostè no n’ha parlat a la presentació que ha fet 
però entenem que pretenen suprimir aquest servei en unes quaranta-set torres que hi 
ha actualment, no?, doncs, el que li demanaríem és que mantingui el funcionament 
d’aquestes torres de vigilància, que fan una tasca molt especial i molt adequada en 
territoris, precisament, com per exemple les Terres de l’Ebre, i, en tot cas, que creïn 
un espai de diàleg amb els principals actors involucrats en la gestió i prevenció d’in-
cendis per tal de trobar, de cara a la campanya de l’any següent, de l’any 21, solucions 
que no impliquin prescindir d’aquest personal.

El segon punt en el que volia apuntar, i que tampoc m’ha semblat sentir-ne 
referència, és tot el que té a veure amb els auxiliars forestals, els AOF, no?, que 
fan una tasca de suport al bomber en els incendis forestals. Uns auxiliars que són 
grup E, que nosaltres creiem que haurien de tornar a ser grup D, com ja ho havien 
estat, bàsicament perquè per aquest grup, i per l’assegurança que té, doncs, no pot 
fer determinades tasques. També uns auxiliars que no poden cobrir determinades 
tasques de bombers que van més enllà de les tasques forestals. I el conseller ens ha 
explicat com durant la campanya d’estiu la majoria d’intervencions, no?, ha dit que 
moltes intervencions són forestals, però que no són la majoria; per exemple els AOF 
no poden agafar el vehicle, no poden sortir, no poden actuar en tasques que no si-
guin forestals, no? 

I el que voldríem preguntar-li és... Compartint el que ha explicat el conseller –ja 
va explicar l’any passat la desestacionalització dels incendis i, per tant, la necessitat 
d’allargar la campanya forestal–, el que a nosaltres ens ha arribat, i sí que voldríem 
validar si és efectivament així, no?, que, en aquest cas, a molts d’aquests auxiliars 
se’ls ha contractat per hores, i, tot i que la campanya s’hagi allargat, en el moment 
de l’estiu en què acaben les seves hores per a les quals han estat contractats, s’acaba 
el seu servei. I per tant, encara que la campanya s’allargui, el servei d’aquests auxi-
liars no hi és durant tota la campanya. Nosaltres entenem que això és un problema, 
perquè de facto el que implica és que la campanya no compti amb tots els efectius 
durant tot el temps que hauria de comptar, i sí que ens agradaria saber, doncs, si això 
és així o si aquest estiu continuarà sent així, com l’any passat, o està prevista alguna 
modificació en aquest sentit. 

I l’última qüestió, i amb això ja acabaré, és tot el que té a veure amb el Grup 
d’Emergències Mèdiques, que tampoc se n’ha fet esment. Sí que a la compareixença 
de l’any passat se’n va fer alguna referència, també entenem, doncs, que l’any 19 hi 
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va haver algunes problemàtiques amb aquest grup, no?, perquè no se’ls pot fer servir 
–tampoc, com en el cas dels AOF– en tot el que no són situacions específicament fo-
restals, no? I el que va comportar és que en moltes ocasions, doncs, hi haguessin am-
bulàncies parades perquè no hi havia prou personal o equips, que queden coixos per 
falta de conductor i que queden aturats a Cerdanyola, no?, conductors que no poden 
entrar a la zona calenta. Per tant, algunes disfuncionalitats. I som coneixedors de que 
s’estan plantejant alguns canvis pel que fa al Grup d’Emergències Mèdiques de Bom-
bers i sí que volíem conèixer, doncs, en quina situació estava aquesta qüestió.

Per part del nostre grup, res més. Agrair-los de nou la compareixença i, bé, atents 
a les respostes a les preguntes que els hi hem formulat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Donar-li la raó i agrair-li que efectivament la sessió 
informativa relacionada amb l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià 
ve donada per una aprovació, el 18 de setembre del 2019, de dues sol·licituds: una, 
que és la que ha esmentat abans el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, i una altra del Subgrup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; ambdues 
aprovades en aquella sessió de la comissió.

És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i té la 
paraula, per un temps màxim de set minuts i mig, la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda consellera, conseller. I tam-
bé moltes gràcies a tots els equips del Parlament que ens permeten fer aquesta sessió 
telemàtica. Malgrat tot, no em puc estar de dir, no?, que, a pocs dies de començar ja a 
fer sessions ordinàries i presencials, no puc evitar pensar que hagués valgut la pena fer 
aquesta compareixença, que és sobre un tema tan important, poder-la fer presencial-
ment. Però, malgrat això, aquí estem.

Nosaltres, quan hem parlat de la qüestió del gran incendi forestal de la Ribera 
d’Ebre, del Segrià i de les Garrigues, sovint els diem que aquest incendi, com els 
altres, ens va posar sobre la taula les mancances que tenim pel que fa especialment 
a la prevenció d’incendis.

Certament, sí que constatem –no només per la compareixença que estan fent 
avui els dos consellers, la consellera i el conseller– que hi ha hagut aprenentatges, 
que hi ha hagut aprenentatges amb relació a aquest gran incendi forestal, però con-
tinuem en una situació de desequilibri. I ho podem veure..., i em repeteixo perquè 
m’han sentit dir-ho moltes vegades: un desequilibri molt gran pel que fa a quants 
recursos destinem a l’extinció i quants recursos destinem a la prevenció.

Recordin, primer de tot, nosaltres els instem i volem continuar insistint a rever-
tir aquesta realitat; una realitat que ens porta a que la Generalitat de Catalunya ha 
destinat el 90 per cent de la despesa en incendis dels últims quinze anys a l’extinció. 
Això significa que només un de cada deu euros es destina a la prevenció. Per tant, 
nosaltres creiem que s’ha de potenciar aquesta lògica. I també n’hem parlat. En el 
context d’emergència climàtica en què ens trobem s’està constatant que el model de 
gestió dels incendis, de gestió de la massa forestal, està quedant totalment obsolet i 
que cal anar cap a altres lògiques.

La consellera ha parlat d’una de les eines que permet intentar prevenir els grans 
incendis forestals, que són els plans de prevenció d’incendis, també els punts estra-
tègics de gestió i els perímetres de protecció prioritària. I precisament ens ha parlat 
de..., pel que fa a l’incendi de la Ribera, un territori que no tenia en el seu moment 
aquestes eines, però que s’estan redactant i que s’estan acabant. Ha parlat del de 
Pàndols, del de Cavalls i d’altres que no teníem constància que s’estan fent. I nos-
altres voldríem preguntar-li si aquests plans s’estan dotant econòmicament i si ho 
podria desenvolupar una mica més. Si s’estan dotant, si tenen partides i recursos 

Fascicle segon
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propis per implementar les actuacions que incorporen, perquè no en traurem res de 
redactar-los si després no els dotem. Ja se n’ha parlat, també. 

Pel que fa a la prevenció, nosaltres també sumar-nos a la necessitat d’augmentar 
tant els recursos com la planificació; la importància estratègica de la ramaderia i de 
la gestió del territori com una eina eficaç per a la prevenció. En aquest sentit, vostè, 
a l’inici de la seva intervenció, ha parlat de la importància de la gestió forestal, de la 
importància dels propietaris. I crec que en els temps en els que estem és important, 
i aprofito, i crec que hi va lligat, per preguntar concretament a la consellera quin és 
el seu capteniment o quina és la seva opinió amb relació a l’Agència de la Natura de 
Catalunya, una eina que també és important en aquest sentit i que també afectarà 
en la gestió dels boscos.

Així mateix, insistir en aquesta qüestió sobre els aprenentatges. I també ens su-
mem a la petició que ja han fet la resta de grups parlamentaris i que el col·lectiu de 
guaites forestals de la Generalitat ha fet arribar directament al president de la Gene-
ralitat. Ens costa d’entendre l’acord de govern que van prendre el 14 d’abril en què 
van decidir desmantellar el cos de guaites forestals. En el que nosaltres llegim i in-
terpretem, el que es fa, de facto, és portar-nos a una situació de desprotecció. Nosal-
tres els demanem fins a quin punt es pot revertir aquesta decisió. Crec que valdria 
la pena que, conjuntament, escoltessin les demandes del mateix col·lectiu de guaites 
i trobar una fórmula en què no menystinguem els nous models de vigilància –com 
poden ser les càmeres–, però tampoc menystinguem el bagatge i l’aprenentatge de 
dècades dels guaites forestals de la Generalitat de Catalunya.

A més a més, i en aquest sentit, la consellera Jordà celebrava que ha estat un 
any plujós. Però precisament perquè ha estat un any plujós, vostès saben que és una 
campanya forestal que s’intueix molt difícil, precisament perquè aquesta abundàn-
cia d’aigua provoca que el sotabosc augmenti considerablement. I quan arribin, que 
arribaran, les fortes calors de l’estiu, aquest sotabosc es converteix en un combus-
tible molt perillós, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres hi insistim, i ho lliguem 
amb dues coses: no podem passar d’un dia per l’altre d’un model basat en les... (tall 
de comunicació) ...i en els guaites forestals a un model telemàtic i exclusivament de 
càmeres. I per tant, hi insistim: ens agradaria revertir aquesta realitat.

Per tant, els proposem i els insistim que cal valoritzar i fomentar la ramaderia i 
fer-la extensiva, valoritzar i promoure l’ús de la fusta local amb destins de qualitat, 
i també –ja en el seu moment els vam interpel·lar per aquesta qüestió– creiem que 
cal vincular molt més el món local en la gestió i en la prevenció dels incendis. Per 
tant, els tornem a proposar la creació de taules de foc municipals, que es trobin en 
els municipis que es trobin dintre dels PPPs, entesos com a espais de trobada dels 
agents involucrats en la prevenció i l’extinció, per posar en valor i especialment per 
democratitzar les decisions preses en la prevenció i l’extinció d’incendis.

Ja s’ha dit, i nosaltres sovint ho diem, el d’incendis acaben a l’hivern. Certament, 
hi insisteixo, arribem a aquesta campanya amb major prevenció, i ho celebrem. Però 
creiem que hi ha algunes qüestions que encara falten per avançar. I per això li pre-
guntem sobre si hi ha dotació econòmica en els danys que s’han anat fent i també 
quines previsions tenen per fomentar en major mesura la gestió del bosc a través de 
la ramaderia.

Acabo, també, amb una petició que ens fan arribar des del Cos de Bombers per 
al conseller. Tot i que sí que també ens fan arribar que la campanya forestal d’en-
guany es presenta preparada, també reclamen millores de seguretat, que, a més a 
més, tenen costos relativament baixos –i vaig acabant, president–, com són ulleres 
de protecció solar, ja que els cascos F2 no en porten, no ho són; mantes tèrmiques 
o material de protecció en cas d’atrapament dels bombers. Se’ns fa arribar que en 
situacions límit hi ha poc material previst en aquest sentit i, per tant, traslladem 
aquesta petició.
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El president

Moltes gràcies, senyora Sànchez. Doncs és ara el torn del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, primer, començar demanant disculpes. M’he incorporat 
un miqueta més tard, espero no haver-me perdut cap mena d’explicació per part dels 
dos consellers. Agrair la seva compareixença i tota l’explicació de quines seran les 
fites d’aquesta nova campanya de prevenció d’incendis.

Respecte de la consellera Jordà, el primer, totalment d’acord: sense gestionar el 
territori, doncs poc es farà, no?, contra el foc, perquè per molts recursos en Bombers 
que es destinin, al final s’ha de gestionar el territori, perquè si no el foc no s’apagarà, 
no? I amb això jo li volia preguntar si s’havien endarrerit les tasques de prevenció 
als boscos i al territori en ocasió de la crisi sanitària.

I també li voldria preguntar... Evidentment, és important tot el que és infraes-
tructura, tot el treball que es pot fer amb els punts d’aigua, camins, etcètera –etcè-
tera. Però respecte als treballs preventius, respecte a la neteja de la vegetació, per 
exemple, en zones sensibles, per reduir la biomassa i, per tant, fer que hi hagi menys 
combustible en cas d’incendi, quan es van començar aquestes tasques? Quina mena 
de protocols i de conveni de col·laboració han signat amb els ajuntaments, i fins i 
tot amb les organitzacions agràries, que ens permetin tenir dades d’aquestes tasques 
que s’han portat a terme? Després, també és important, i creiem que s’hauria d’ex-
plicar si s’han iniciat campanyes específiques sobre mesures de silvicultura; si les 
tasques de desbrossament, per exemple, doncs s’han retardat perquè hi ha més risc 
o no; si s’han portat a terme actuacions específiques –crec que ja l’hi han pregun-
tat– sobre perímetres o franges secundàries, si se n’han fet; si s’ha fet una ordenació 
d’aquestes tasques... Creiem que és important saber-ho perquè bàsicament, al final, 
la prevenció és el que ens permetrà, doncs, en cas de perill imminent i de risc evi-
dent –que en tindrem–, que després les tasques d’extinció es podran portar a terme 
amb un cert èxit, no? Perquè, al final, d’aquests grans incendis que hem tingut, evi-
dentment, jo crec que se n’han tret conclusions, i una de les coses més importants 
és que tota la tasca que es fa abans de prevenció ajuda, després, a minimitzar els 
efectes d’un incendi.

Respecte al conseller Buch, ens ha parlat de que s’estan desestacionalitzant, no?, 
les campanyes d’incendi, i hi estem totalment d’acord. Cada cop la campanya és 
més llarga, però efectivament ens parla de que hi ha unes noves contractacions, més 
mitjans, etcètera etcètera–, i que arriben fins al setembre. Però han pensat, des de la 
conselleria, que, com fan a altres comunitats autònomes que fins i tot tenen unes con-
dicions meteorològiques menys propenses a tenir incendis perquè són menys seques, 
per exemple, i tenen la campanya fins al 31 d’octubre, fer-ho també aquí? Perquè, si 
no ho he entès malament, tenen previst, doncs, allargar-la fins al setembre.

Ens ha parlat també d’un nou model preventiu forestal, ens ha parlat també de les 
noves contractacions, però poc ens ha parlat de les guaites, no? Ja l’hi han dit altres 
diputats, però creiem que quan es parla de més recursos i s’oblida, i mig s’amaga, 
no?, la supressió dels guaites forestals és un error, perquè això preocupa al territo-
ri i és evident que és normal que preocupi al territori perquè les videocàmeres es-
tan molt bé, poden ser una eina complementària, però en cap cas poden substituir, 
doncs, els efectes que té tenir un guarda forestal a torre, entre altres coses perquè 
les videocàmeres tenen un perímetre de visió limitat, a dotze, a quinze quilòmetres, 
diuen els guaites; no preveuen les circumstàncies meteorològiques, és a dir, el tipus 
de vent; amb condicions meteorològiques complexes, doncs, no distingeixen entre 
un núvol i una columna de fum... En qualsevol cas, un cop presa la decisió, nosaltres 
llancem a sobre de la taula el fet de que es replantegi aquest model, perquè creiem 
que la tasca que han fet els guaites és bona i creiem que una videocàmera, al final, 
també necessita l’ajut d’una persona per tal d’ésser una eina complementària i no 
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única. Crec que li hem preguntat qui controlarà aquestes videocàmeres i de quina 
manera. I els canvis de vent, jo crec que també és important.

També ens ha parlat, el conseller Buch, del temporal Gloria i de l’afectació que 
això implica. Coneix alguna mesura de tipus excepcional, de neteja i de prepara-
ció, que s’hagi portat a terme? Sent conscient que això podrà dificultar unes tasques 
d’extinció, si hi ha un incendi.

També ens ha parlat de noves mesures especials que es prendrien als parcs de 
bombers, no?, en ocasió, diguem-ne, de la crisi sanitària de la Covid. Però han can-
viat altres protocols, al marge dels parcs de bombers, en relació amb aquesta nova 
situació que imposa la crisi sanitària? Parlo ja d’equipacions, parlo de vestuari, parlo 
de vehicles, més enllà, diguem-ne, de la neteja dels parcs de bombers. 

I, de moment, aquestes serien les preguntes fonamentals a les explicacions i a 
l’exposició que han fet els dos consellers.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Doncs és ara el torn del grup parlamentari repu-
blicà. Té la paraula la senyora Montserrat Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, voldria agrair a l’honorable consellera 
Jordà i a l’honorable conseller Buch les seves intervencions que han fet aquesta tar-
da en aquesta Comissió d’Interior per explicar la situació de la campanya d’estiu del 
2019 d’incendis forestals, també l’incendi de la Ribera d’Ebre i també la campanya 
en la previsió de campanya per a aquest 2020. 

També voldríem aprofitar, des del nostre grup, per a donar el màxim suport a 
tots els professionals de bombers i bombers voluntaris, també a tot el Cos d’Agents 
Rurals, a totes les ADFs, a tots els professionals de Protecció Civil i també als tre-
balladors dels dos departaments, als ajuntaments, a tots els propietaris forestals, per 
la tasca que duen a terme de prevenció i extinció d’incendis i la gestió que fan dels 
boscos i del territori.

Després de l’agraïment fet, voldríem destacar que, com ja s’ha dit, els incendis 
s’apaguen a l’hivern. Per tal d’apagar-se a l’hivern, són claus una bona gestió fores-
tal i una bona prevenció per a evitar que aquests incendis puguin transcórrer durant 
l’estiu o que siguin de més perill del que tots voldríem. Està clar; ho han apuntat els 
dos consellers: la desestacionalització dels incendis cada vegada és més evident. El 
canvi climàtic s’afegeix a aquesta desestacionalització dels incendis, fet que provoca 
que hi hagi incendis durant tot l’any.

Referent a la campanya del 2019, s’ha dit, hi van haver 233 incendis, amb una 
crema total de més de 6.400 hectàrees. La gran majoria d’incendis, d’aquests 233, 
van ser petits incendis de molt poques hectàrees, que no arribaven a una hectàrea, 
la gran majoria. De fet, gairebé el 94 per cent de totes les hectàrees cremades l’any 
passat van ser en l’incendi de la Torre de l’Espanyol, l’incendi de la Ribera d’Ebre. 
Per tant, això va denotar, doncs, que es va fer una bona prevenció l’any passat i, mal-
grat les situacions climatològiques adverses, que apuntaven que seria un estiu com-
plicat, lamentablement només hi va haver aquests dos grans incendis: el de la Torre 
de l’Espanyol i el de Capellades, però bàsicament el de la Torre de l’Espanyol, que 
és el que va tenir major afectació al territori.

Ho ha dit la consellera: Catalunya és un territori forestal. Pràcticament el 60 per 
cent del territori de Catalunya és forestal, amb més de 2 milions d’hectàrees. Per tant, 
hi ha molts ecosistemes forestals i hi ha una problemàtica molt important que pateix 
el nostre país i l’hem d’abordar a nivell transversal per part de tots els departaments i 
institucions del país, que és el tema de la pèrdua de camps, de la pèrdua de pastures, 
de la pèrdua de pagesos i ramaders, del que anomenem «despoblament rural». Si vo-
lem defensar un equilibri territorial i si volem que els nostres pobles i viles estiguin 
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plens de vida i el sector primari tingui un futur garantit, cal apostar fortament per a 
garantir que hi hagi aquest relleu generacional per a garantir que no hi hagi aquesta 
pèrdua de pastures i aquesta pèrdua de camps de conreu. I per això és molt important 
que s’hi destinin tots els esforços. 

Voldríem preguntar a la consellera Jordà, en aquest sentit, quines tasques està 
duent a terme el seu departament per a abordar aquesta situació. De fet, amb l’incen-
di de la Ribera d’Ebre l’any passat, es va poder copsar aquesta situació, com afecta 
greument els incendis forestals. De fet, vam poder observar que aquelles finques, 
aquells camps que estaven abandonats o que no estaven cultivats és on va córrer 
més ràpid l’incendi forestal. Per tant, és molt important que la gent, els pagesos i les 
pageses, estiguin presents al territori, que són, al cap i a la fi, els primers que defen-
sen el territori i els primers que fan una bona gestió i una bona prevenció tant dels 
camps com dels boscos. I això, al cap i a la fi, només és un indicatiu d’una bona pre-
venció i, per tant, d’evitar mals majors amb els incendis forestals.

Referent a l’aspiració d’aquest any, de la campanya del 2020, s’ha comentat que 
la climatologia, a priori, la previsió és una mica més òptima que la de l’any passat. 
Com a mínim, aquesta és la dada que ens han comentat, que és el punt de partida 
millor respecte als últims quinze anys, però no obstant això, tant la consellera com 
el conseller han dit que no hem d’abaixar la guàrdia. És així perquè, malgrat que 
hi hagi hagut una primavera plujosa i un hivern humit, també, no podem abaixar la 
guàrdia perquè la calor arribarà i s’assecaran ràpidament les pluges que han tingut 
lloc aquesta primavera i, per tant, hi ha el perill que els sotaboscos hagin crescut 
degut a aquestes pluges que hi ha hagut aquesta primavera. Per tant, malgrat que la 
situació, a priori, pot ser més bona que la d’altres anys, no hem d’abaixar la guàrdia 
i hem d’estar tots ben previnguts pel que pugui passar.

La consellera apuntava que el departament ha destinat, aquest any, al pressu-
post del 2020, més de 17 milions d’euros per a la prevenció d’incendis i el conseller 
apuntava, també, una xifra similar de 16 milions d’euros per a l’extinció d’incendis 
forestals d’aquesta campanya.

Pel que fa al tema dels incendis forestals, destacar que, referent als incendis que 
van tenir lloc el 2019 –i que és molt semblant, la dada, a la que van donar els dos 
consellers l’any passat referent als incendis de l’any 2018–, hi ha, encara ara, un per-
centatge molt elevat d’incendis forestals que són provocats. Han dit, les xifres, que 
un 62 per cent d’aquests incendis són provocats, és a dir, són incendis que s’haurien 
pogut evitar. Per tant, cal treballar molt, també, en aquest sentit, ja sigui amb la 
formació, ja sigui amb les campanyes de sensibilització i també amb aquests con-
trols que fan des del Departament d’Agricultura per tal d’evitar que hi puguin haver 
aquests incendis forestals provocats, ja siguin intencionats, ja siguin accidents, ja 
siguin per negligències. 

També voldria posar en valor la feina feta i la feina que fa el Cos d’Agents Ru-
rals des de l’any passat, que, per sort, es va poder aprovar el Pla estratègic del Cos 
d’Agents Rurals i el seu desplegament. Això és una eina molt important per al cos 
i que ha d’ajudar a potenciar, a fomentar la seva tasca, i això ha d’ajudar a seguir 
apostant per aquest bosc, que és clau per a la prevenció i per al control dels incendis 
forestals i la gestió dels boscos. Aquest cos s’ha reformulat, s’ha reestructurat, per a 
poder consolidar i potenciar l’operativitat d’aquest cos i, per tant, per a poder conti-
nuar dotant aquest servei de qualitat que preste i es destinaran a aquest pla estratègic 
que es va aprovar més de 60 milions d’euros. És un pla estratègic del 2019-2024, que 
comportarà el desplegament de més de tres-cents efectius del Cos d’Agents Rurals, 
més de cinquanta places de personal tècnic, també l’aprovació de renovació del parc 
mòbil i d’embarcacions i la implementació de les noves tecnologies. 

Són importants –de fet, la consellera ho apuntava– les tasques que fa el Cos 
d’Agents Rurals en la prevenció d’incendis forestals; en la inspecció de les línies 
elèctriques, les línies de tren; també el control que fa en les activitats de risc d’incen-
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dis, conjuntament amb els ajuntaments –aquí els ajuntaments també tenen un paper 
clau de col·laboració i coordinació amb el Departament d’Agricultura a través del 
Cos d’Agents Rurals per a poder fer aquest control de les activitats–, i també aques-
tes campanyes de sensibilització i de formació que fa tant a nivell de les escoles com 
també, com s’ha explicat i s’ha comentat, el tema de la campanya de la sega o la 
campanya de Sant Joan. És molt significativa la dada que ens apuntava la conselle-
ra que del 2012 al 2019 s’han reduït un 80 per cent els incendis forestals provocats 
per les tasques de la sega o les tasques agrícoles que es fan al camp durant l’estiu. 
Per tant, és molt important aquesta reducció tan elevada, i això és gràcies, també, 
a aquesta tasca dels agents rurals de sensibilització cap al món agrari per a evitar 
aquests incendis. I també és molt important la tasca que fa el Cos d’Agents Rurals 
en el tema de la investigació dels incendis forestals. 

Pel que fa a les ADFs, també voldria destacar la feina que fan de prevenció i de 
suport durant l’extinció d’incendis. Com tots saben, les ADFs són persones volun-
tàries que viuen al territori, que coneixen el territori, i per això és important que 
existeixi aquesta figura de les ADFs, perquè vol dir que hi ha presència de persones 
al territori que el vetllen, que el coneixen i que, a l’hora de la veritat, són les que 
treballen i vetllen perquè, quan hi ha un incendi forestal, són sempre les primeres a 
arribar i poden donar aquestes tasques de suport als bombers, ja sigui informant-los 
dels camins, informant-los de qualsevol cosa... I, a més a més, durant l’any, les 
ADFs –conjuntament amb els ajuntaments i amb el departament, els ajuts del De-
partament d’Agricultura– estan fent tota la tasca de manteniment d’aquests camins 
forestals, que són tan bàsics i claus perquè, si arriba el cas que s’hagin d’utilitzar en 
cas d’una extinció d’un incendi, estiguin en bon estat i puguin ser usats i hi pugui 
circular el Cos de Bombers. També és molt important la tasca que fan en la gestió 
dels punts d’aigua, dels hidrants, que hi ha arreu del territori, i també la tasca del 
tema del manteniment dels dipòsits d’aigua que hi ha repartits arreu del territori. Per 
tant, aquesta figura de les ADFs també és una figura clau i important a la qual cal 
donar importància. 

Pel que fa als Bombers, el conseller apuntava que estan previstes per a aques-
ta campanya, dins del projecte Bombers 2020-2025, sis millores operatives que ha 
detallat i ha explicat, entre les quals destacaré el procediment dels relleus o pro-
cediment d’avituallament. Els companys han explicat, també, que en l’incendi a 
la Ribera d’Ebre, l’any passat, va haver-hi algun problema amb els avituallaments; 
per tant, ens alegrem que amb aquestes sis millores operatives pel que fa al Cos de 
Bombers existeixi aquest procediment de definició de l’avituallament. També ha es-
mentat el reforç del dispositiu de més de 551 persones per a aquest servei d’aquest 
estiu, també de trenta-sis mitjans aeris i, com he apuntat abans, més de 16 milions 
d’euros destinats a l’extinció; a més a més de les convocatòries que estan en marxa 
de bombers, tant voluntaris com escola bàsica, i també la compra de vehicles nous, 
que també han de suposar una eina bàsica i important per al Cos de Bombers de la 
Generalitat. 

Aquí voldria preguntar al conseller que, l’any passat, en la mateixa compareixen-
ça que estem vivint avui, ens va anunciar aquest nou model proactiu, que es posava 
en marxa en la campanya passada, i voldríem preguntar-li quina valoració fa dels 
canvis que van aplicar l’any passat, quines millores han dut a terme o duran a terme 
aquesta campanya amb relació a les que es van aplicar la campanya passada, quines 
coses han hagut de canviar perquè consideren que s’havien de millorar i quines co-
ses creuen que cal potenciar del model que va començar l’any passat.

També voldria comentar al conseller, ho han fet altres companys que m’han 
precedit, que per part del nostre grup també ens preocupa la situació dels guai-
tes. Hem pogut parlar amb el col·lectiu de guaites i, de fet, per això el nostre grup 
també hem registrat una sol·licitud de compareixença, que es votarà en la sessió 
d’avui, sobre... Ens van traslladar també la preocupació de la gent del territori, que 
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no hi estaven d’acord i no compartien l’acord del Govern d’eliminar aquesta figu-
ra dels guaites. Nosaltres també compartim que no acabem de veure clar aquest 
acord, perquè considerem que és molt important, que cal apostar per les noves 
tecnologies, que en molts casos ajuden a fer millor aquestes tasques de treball de 
prevenció i extinció. No obstant, considerem que en aquests punts de guaita hi ha 
un factor humà que és clau per a determinar l’origen del foc, i considerem que les 
càmeres no substitueixen el cent per cent aquesta funció que fan els guaites. A més 
a més, també hi ha la part aquesta que els guaites coneixen el territori i, per tant, 
saben quins camins existeixen i saben qui són els propietaris de les finques i, amb 
el despoblament que patim al territori, aquesta figura esdevé encara més clau. I per 
això creiem que prescindir d’aquest cos..., no podem prescindir de cap eina que su-
posi la detecció i la prevenció d’incendis. 

I sense més coses a afegir, només acabar agraint, de nou, les compareixences als 
dos conselleres, i esperem que tinguem un estiu al millor possible i destacar que te-
nim un model exemplar del Cos de Bombers i del Cos d’Agents Rurals i que l’hem 
de continuar mantenint per a tenir la millor situació possible de cara a abordar els 
possibles incendis forestals, si és que existeixen, i sobretot abordar la prevenció, que 
és clau per a evitar que hi hagi incendis forestals.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. És el torn de Junts per Catalunya. És un torn 
compartit per dos portaveus. Comença tenint la paraula la senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom i moltes gràcies, honorable conse-
llera Jordà i honorable conseller Buch, per aquesta compareixença, per poder parlar 
de la campanya de prevenció i extinció d’incendis per al 2020, però també per les 
explicacions de la campanya del 2019, i sobretot dels tràgics incendis de la Ribera 
d’Ebre i les Garrigues i el Segrià. Gràcies també al company diputat Roquer per ce-
dir-me part del seu temps i poder aportar, d’aquesta manera, una visió més del món 
agrari, també des del territori. 

Catalunya és clarament un país forestal, ho deia la mateixa consellera. Malau-
radament, però, a Catalunya la superfície forestal continua augmentant, sovint de 
manera descontrolada, en gran part per la pèrdua d’aquests camps i pastures, però 
sobretot degut a la pèrdua de pagesos i pageses, que no es poden guanyar la vida i 
tanquen explotacions o s’acaben jubilant sense relleu generacional. I això, a aquestes 
alçades i després de l’experiència de la Covid-19, torna a posar en relleu la necessitat 
de donar molt més suport al primer sector, aquest sector que, ara més que mai, s’ha 
demostrat que és essencial. 

Des de Junts per Catalunya coincidim que la majoria dels esforços cal posar-los 
en la prevenció, i aquí també coincidim que és del tot necessari comptar amb la 
participació activa tant dels propietaris forestals públics i privats com dels agents 
socials, ambientals, polítics i de tota la ciutadania en general. Imprescindible també 
la gran tasca que fan des de cada territori les agrupacions de defensa forestal, les 
ADFs. Des del nostre grup pensem que cal continuar amb el disseny, la planificació 
i l’execució de les infraestructures forestals, com a prevenció, tant en inversions di-
rectes com mitjançant ajuts. I aquí estem parlant de la xarxa de punts d’aigua però 
també de les àrees de baixa càrrega de combustible i de la xarxa de camins i pistes 
forestals, és a dir, totes aquelles accions que es facin encaminades a la recuperació 
de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. 

Uns paisatges vius són més resistents als incendis forestals i tenen més biodiver-
sitat. Però això també requereix una major sensibilitat i una major predisposició a 
escoltar el territori, que porta molts i molts anys cuidant-lo i treballant-lo. Cal tornar 
a posar més sentit comú, aquell que va permetre als nostres avantpassats fer-ho de 
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tal manera que arribés fins a nosaltres, i això vol dir, ho repeteixo, escoltar el terri-
tori quan demana una pista o un accés a un determinat indret, que, a banda de recu-
perar terreny de pastura, actuarà com un excel·lent tallafoc natural.

Aquest cap de setmana he tingut l’ocasió de tornar a visitar Sellui, una petita en-
titat municipal descentralitzada del municipi de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, i al 
fer notar que el paisatge havia canviat, l’alcalde em comentava que des de feia un 
parell d’anys havien trobat un model de col·laboració entre un ramader de la zona 
propera –que hi porta les vaques–, la mateixa EMD –que hi posa els comunals– i 
els propietaris de parcel·les particulars –que s’han posat d’acord i es reparteixen les 
despeses, també els drets i les obligacions. I a poc a poc s’està aconseguint netejar 
i recuperar trossos que es poden tornar a pasturar i que, a més, actuen de tallafocs 
naturals, com ja es va poder comprovar en el greu incendi que va passar al mateix 
municipi el 2012, que fins i tot va creuar el riu Noguera Pallaresa, va estar a punt 
d’arribar a la vila closa de Peramea i que precisament es va evitar perquè tots els 
voltants estaven nets i treballats. 

Aquest pot ser un model a seguir per alguns territoris, perquè és que, consellers, 
no és el mateix un incendi al Bages que a les Terres de l’Ebre o a l’Alta Ribagorça. 
I aquí, des del nostre grup, també creiem que és necessari continuar amb les cremes 
controlades –en feia esment la consellera. Tradicionalment, a la majoria de comar-
ques del Pirineu s’hi han cremat superfícies, sobretot les d’alta muntanya, perquè si 
no és d’aquesta manera no s’hi pot accedir amb maquinària per mantindre-les netes, 
doncs, de les diverses vegetacions que impedeixen que el bestiar hi pasturi: gaurrer, 
esbarzers, escombres, argelagues... Però és que cada territori té les seves particula-
ritats, i és molt important escoltar-les i tenir-les en compte.

Remarcar les actuacions de prevenció d’incendis forestals realitzades pel Cos 
d’Agents Rurals durant tot l’any, tant inspeccionant aquestes infraestructures, no?, 
les línies elèctriques, que ja s’ha demostrat que s’han de vigilar molt, com aquestes 
campanyes per a la sega, de Sant Joan –en feia esment la mateixa consellera. Vull 
fer també una menció especial a la prova pilot per reduir el risc d’incendis forestals 
provocats pel llançament de burilles en aquesta instal·lació per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, d’aquests primers senyals dissuasius; en sortia la notícia 
fa pocs dies als informatius de TV3. I celebrem totes les actuacions que es puguin 
fer de manera coordinada quan hi ha interessos comuns amb altres departaments, 
com en el cas de Territori i també d’Interior, perquè no només s’estalvien recursos 
sinó que es guanya en perspectiva, en organització i en actuacions posteriors. 

Destacar de la campanya d’enguany aquestes actuacions realitzades, aquestes 
convocatòries d’ajuts que també ha explicat la consellera. Celebrem també que del 
pressupost global destinat a aquest 2020, d’aquests 17,2 milions d’aquestes línies de 
prevenció d’incendis, uns 14,4 es destinin justament a aquestes actuacions de pre-
venció a través d’inversió directa o sobretot dels ajuts. Des de Junts per Catalunya 
valorem molt necessàries aquestes línies d’ajuts per continuar donant suport a tots 
els actors del territori, tot i que malauradament segurament ens en caldrien més, de 
recursos.

I ja per acabar, consellera, fa pocs dies sortia la convocatòria dels ajuts a les ex-
plotacions agràries afectades pel temporal Gloria, i també volia preguntar-li –ho ha 
comentat el company diputat Marc Parés, però jo, doncs, també la tenia– en quin 
punt es troben els ajuts a que des de la seva conselleria es van comprometre pels 
greus incendis de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià. Sí que és un moment 
complicat, i l’emergència sanitària sembla que s’ho hagi emportat tot per endavant, 
però tots els ajuts compromesos, com aquests dels incendis, dels temporals o de 
l’ICF al sector de fructicultura, etcètera, són molt esperats des del territori i vol-
dríem que, una mica, ens expliqués com estan. 

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Gallardo. Doncs és ara el torn del senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. També agrair als dos consellers les seves explicacions, diria 
jo, l’exhaustivitat i la claredat de les seves explicacions. Si d’alguna cosa ens ha de 
servir que es vingui al Parlament a fer un balanç de la campanya de l’any anterior, és 
per adonar-nos de les coses que en aquell moment es van fer i de les circumstàncies 
que es van donar en aquell moment i per prendre’n aprenentatges. 

Si donem un cop d’ull a com es van desenvolupar els incendis en la temporada 
passada, diríem: «Home, mira, vam tenir dos grans incendis, però la resta de temps 
més o menys els incendis es van poder anar controlant.» Però una cosa és sentir par-
lar de desestacionalització, de canvi climàtic, i l’altra és veure-ho. Ens deia el conse-
ller que s’havia arribat a quaranta-dos graus i no sé si era la mateixa consellera que 
ens deia que s’havia assolit un màxim de quaranta-tres graus. Això és una barbaritat, 
amb humitats relatives inferiors al 20 per cent. D’aquesta manera és gairebé impos-
sible apagar un incendi. Si aquí hi afegeixes vents que... Tenim un territori ventós, 
alguns més que altres, però el tenim ventós. Tots els trossos de país que donen al mar 
tenen les marinades de la tarda, i alguns tenen vents de component nord molt mar-
cats, que, a més, fan que s’estenguin els incendis a una velocitat vertiginosa, no? Jo 
vaig viure l’incendi de l’Empordà i em fa pensar molt en aquest incendi de la Ribera 
d’Ebre, i, de fet, em sembla que en el control d’aquell incendi de l’Empordà també es 
va aprendre alguna cosa per controlar millor i per gestionar estratègicament molt mi-
llor els incendis d’avui que la gestió que s’havia fet de l’extinció clàssica. En aquesta 
desestacionalització es contracta un nombre d’efectius que incrementa el temps que 
presta el servei perquè es pressuposa que es necessitarà durant un període de temps 
més llarg. L’any passat ja es va implementar aquesta mesura. Quina valoració en fa, 
conseller? 

Diuen que hi ha sotabosc perquè hi ha hagut pluja, hi ha hagut humitat. El contrast, 
eh?, el mes de gener i el mes de març, els dos mesos més humits dels últims quinze 
anys; en canvi, el mes de febrer, el mes més sec dels últims temps. També diu que 
serà una campanya forestal de calors, i hi ha els efectes del temporal Gloria, d’abans 
del Gloria, de dos abans que el Gloria, etcètera –etcètera–, que s’han anat acumulant. 
Això farà un còctel que serà endimoniat per als incendis d’aquest estiu. 

Ens parlava també el conseller de diferents temes de millores operatives que es 
feien en la campanya d’enguany. Des d’aquesta comissió s’havia parlat moltes ve-
gades del procediment dels relleus –els relleus eren complicats, els relleus eren una 
cosa difícil...–, i per més que alguns diuen en aquesta comissió que vostè sempre 
parla del material que va comprant, sempre parla del material que va comprant... Es-
colti’m, han arribat cinquanta-sis noves furgonetes, es podran fer els relleus en els 
grans incendis de forma més ràpida i els bombers es podran avituallar en temps i en 
forma i en condicions a partir del segon àpat que facin. 

Els equips de prevenció activa i forestal: els equips de prevenció activa i forestal 
tenen nous equipaments i es podran desplegar nou bases que milloraran les actua-
cions preventives i la capacitat reactiva del Cos de Bombers. Tothom diu: «Els focs 
de l’estiu s’apaguen a l’hivern.» I ens agrada sentir a dir que es compleix el projecte 
Bombers 2020-2025 i que es fan cremes controlades, que es vigilen les xarxes de 
camins, que s’arreglen les xarxes de camins, que es tenen contactes amb els agents 
del territori, que es mantenen les bases i els seus voltants, i que es fan polítiques de 
divulgació, de coneixement, de divulgació dels riscos.

També ens ha agradat sentir a dir que en l’any de la Covid-19 es produirà una 
sistemàtica prevenció i gestió i resposta davant del risc. Li demanem, conseller, que 
aquesta prevenció i aquesta sistemàtica de gestió..., que s’extremin les precaucions 
en aquest sentit. 
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Per no allargar-me gaire, a vostè li hem sentit a dir en aquesta comissió, en rei-
terades –reiteradíssimes– ocasions, que vostè va arribar al departament i que es va 
trobar una situació duríssima, una situació dificilíssima, en matèria de personal, 
en matèria de béns materials, en matèria de roba, en matèria d’infraestructures de 
parcs, en matèria de vehicles, etcètera. I el que hauríem de demanar a qualsevol 
gestor de la cosa pública, segurament, seria que... Escolti’m, vostè arriba amb una 
responsabilitat. Vostès el que han de fer és analitzar la situació, vostès el que han 
de fer és determinar allà on volem arribar i vostès el que han de fer és prendre les 
mesures per arribar-hi. I vostès totes aquestes coses les van fer, i van anunciar el 
projecte Bombers 2020-2025, que era un dels molts projectes que s’havien anat 
anunciant sobre el Cos de Bombers. Requeria recursos personals, recursos mate-
rials, pressupost..., un pressupost que, per definició, és limitat, no? I vostè ens ha 
anat parlant, i jo l’hi he refermat aquí, en reiterades ocasions, que aquesta mesura 
la preníem en virtut del programa Bombers 2020-2025, que aquella altra mesura 
teníem aquells béns en funció del programa 2020-2025... Per tant, en un país en 
què se solen fer molts projectes, en què se solen fer moltes planificacions, i que 
costa portar-los a terme, nosaltres, des d’aquesta comissió... I vostè –i el felicito 
per això–, vostès van en aquest camí, i n’estem satisfets perquè les dades avalen la 
seva voluntat. 

Igual que la despesa que es realitza per a aquesta campanya d’estiu. Escolti’m, es 
contracten 551 efectius; es disposarà de trenta-nou mitjans aeris; es gastaran 16 mi-
lions d’euros que, conjuntament amb els 17,2 que parlava la consellera d’Agricultura, 
ens permetran estar en condicions de poder afrontar tots aquests riscos, tots aquests 
incendis que es poden derivar de les situacions que dèiem fins ara. I ho podrem fer. 
Per què? Perquè seguint el pla Bombers 2020-2025 i les inversions que tenia previstes 
aquesta conselleria, arribaran 263 nous vehicles i les dos mil primeres bombes rurals 
pesades, que, si funcionen, sembla que continuaran. I arribarà vestuari, eh? 

A veure, esperem que sigui una temporada que les condicions siguin favorables 
i hi hagi pocs incendis. Pel que ens expliquen vostès, sembla que hi estem prepa-
rats, eh? Nosaltres captem que els dos departaments han fet la feina. Però del que 
podem estar segurs és que, al costat del Mediterrani, fent tramuntana, fent aquestes 
marinades i aquestes temperatures que estàvem parlant abans, n’hi hauran, d’in-
cendis –hi haurà incendis. I ens deia la consellera d’Agricultura que el 62 per cent 
dels incendis provenien de causes antròpiques; 22 per cent, ja ho dic, d’intencionats;  
21 d’accidents, i, ho deia, 19 de negligències. Esperem que les campanyes de cons-
cienciació que s’hagin fet i les que s’han d’anar fent tinguin el seu efecte i puguem 
continuar aquesta tendència –que ens deia la consellera que havia sigut des del  
80 per cent, em sembla recordar, fins a aquest 62 per cent actual–, que continuï així 
i que, si es produeix algun incendi, provoqui els menors mals personals i els menors 
mals materials. 

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Doncs és ara el torn, per respondre als grups par-
lamentaris, dels dos consellers. En primer lloc, té la paraula l’honorable consellera 
Teresa Jordà.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Moltes gràcies, president. Gràcies a totes i a tots per les vostres intervencions i 
també preguntes. Intentaré ser molt diligent. No sé si em deixaré alguna cosa, però, 
en qualsevol cas, no és la intenció. Començo per l’ordre de les intervencions. 

El senyor Castel, de Ciutadans. Primer –no puc deixar de dir-ho, eh?–: escolti, 
quan un judici no és just, la sentència sol ser una vergonya. Si no vam poder do-
nar compte al Parlament és perquè vostè, igual que jo, sap com estaven els carrers 
del nostre país; simplement per això, una qüestió segurament de seguretat. Si ho 
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haguéssim fet, després es queixarien que no hi havia seguretat. Però vaja, aquí ho 
deixo.

Anem pel que és important: resultat de les inspeccions del Cos d’Agents Rurals. 
No els hi podré dir totes perquè n’hi ha moltes. Dir-li que n’hem fet 7.200, d’inspec-
cions, en matèria de prevenció d’incendis. Li poso algun exemple, perquè vostè s’ha 
interessat per alguna cosa en particular. Per exemple, n’hem fet 1.082 en línies elèc-
triques –tot això enguany, eh? I aquí hem aixecat dues-centes denúncies. N’hem fet 
936 a la xarxa bàsica de camins forestals. Pel que fa a inspeccions a les urbanitza-
cions –que també és molt important i vostè hi posava l’accent, també–, hem fet 389 
inspeccions fins a dia d’avui –no vol dir que no continuïn–, i hem aixecat quaran-
ta-set denúncies per incompliment de la normativa sobre l’espai, per exemple.

Hi ha hagut un moment que segurament jo no em dec haver explicat bé, eh? Jo no 
he volgut mostrar cap tipus d’optimisme quan parlava de les dades de l’any passat. 
Al contrari, eh?, venim d’un incendi brutal. Si se m’ha entès malament... Jo he dit 
que dels 233 incendis, un 85 per cent –que és moltíssim– era de menys d’una hectà-
rea, controlats; gràcies, segurament, a la prevenció, a la conscienciació, a l’arribada 
dels ADF –que sempre són molt ràpids–, a la prevenció del CAR i segurament al-
guns extingits, també, pels mateixos veïns. Ho deia en aquest sentit. És evident que 
tot això es desvirtua amb l’incendi de la Ribera. (Tall de comunicació.) ...trenta mil 
permisos per fer cremes entre particulars. Imaginin-se la quantitat, també, de gestió 
que es fa en cremes, més les que hem fet amb el GEPIF i el Cos d’Agents Rurals, ja, 
diguéssim, de moltes més hectàrees, de manera més puntual.

El senyor Castillo. M’ha agradat molt, Carles, eh? No cal que critiquis, no cal cri-
ticar. De vegades es pot dir... (tall de comunicació) ...que m’ha semblat que deies... Bé, 
ja per dir alguna cosa i per buscar alguna crítica, has parlat de la càrrega que hi ha als 
boscos. De fet, n’heu parlat. L’Albert també n’ha parlat i n’ha parlat algun altre dipu-
tat. És veritat que expliqueu això. Això, que m’ho diguin els pagesos, ho entenc; que 
ho digueu els diputats ja em costa més. És a dir, mai plou a gust de tothom, d’acord. 
És a dir, per als incendis és bo que no tinguem les sequeres que vam tenir l’any passat 
ni els punts de calor. Però, és clar, evidentment, si plou hi ha més sotabosc. I això no-
més té una solució: més ramaderia, més pagesos al territori, més ramaders al territo-
ri, més silvicultors. I per ser-hi s’han de guanyar la vida. I aquests que són al territori 
han de tenir territoris més dinàmics, han de tenir territoris que siguin font d’oportuni-
tats, etcètera. Aquesta és la solució. Per això fem totes les polítiques que fem des del 
departament. Només tenen aquesta finalitat, eh?: que el pagès, que el silvicultor, que 
l’apicultor, que el pescador –encara que ara no ens pertoqui–, que el ramader, s’hi pu-
gui guanyar la vida. Això és la primera sostenibilitat que necessitem per aquest país. 
És a dir, més gestió forestal.

El Marc, el company Parés, d’En Comú Podem. Marc, a veure, d’acord amb tu: 
prevenció és garantir unes bones infraestructures –és obvi, per això també hi fem 
esforços– i la gestió del paisatge. Totalment, el paisatge s’ha de gestionar. Els diven-
dres a la tarda, la gent que queda al territori no es dedica a col·locar les coses com un 
passeig. Per tant, això es gestiona cada dia de l’any, eh¿ Per tant, polítiques agràries, 
polítiques ramaderes, polítiques silvícoles... Vull dir, moltes de les coses de les que 
m’has parlat tu són aquest tipus de polítiques que hem fet al Parlament de Catalunya 
aquesta mateixa legislatura i que s’estan duent a terme. De fet, a mi m’agrada dir que 
la veritable solució és la planificació i la gestió dels nostres espais forestals. Però no 
només això, eh?, sinó això casat o al costat del foment de les activitats, com deia, 
agrícoles i ramaderes per mantenir un mosaic agroforestal en el fons que asseguri... 
(tall de comunicació) ...un medi molt resilient. No fem només prevenció, fem gestió 
forestal, gestió forestal per la prevenció d’incendis, que és diferent, que és sensible-
ment diferent.

Llei dels espais agraris, el reglament. M’has parlat del plans específics territo-
rials, del registre de terres. Aquest trimestre això ho tenim. De fet, ja està acabat; 
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de fet, està a l’assessoria jurídica en aquests moments. També és veritat que això sí 
que la pandèmia segurament ho ha congelat una miqueta, eh?, però això ja ho hem 
tornat a activar. Està a l’assessoria jurídica des de fa dies, que ens han de... La feina 
que fa l’assessoria jurídica, i automàticament, seguint aquests camins de la cogo-
vernança, nosaltres ho portem al sector perquè hi digui la seva i, a partir d’aquí, ho 
tenim ja per tirar endavant i per aplicar aquesta Llei dels espais agraris, que com bé 
deia vostè, és tan necessària.

Seguim impulsant el projecte de l’estratègia de la biomassa, molt vinculat, en 
aquest cas, al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. De fet, estem a punt de 
presentar –ja ho hauríem fet si no hi hagués hagut la Covid, malauradament– el pla 
estratègic forestal de Catalunya. Aquí parlem molt de biomassa, però també parlem 
de la construcció amb fusta, que és importantíssim. I en aquest camp a Catalunya 
hi podem jugar un paper fonamental i molt pioner; per a nosaltres, importantíssim. 
Deixo les ajudes, Marc, per al final; així també contesto..., que hi ha havia altres 
preguntes en aquest sentit.

De la CUP, la Natàlia. Desequilibri entre el que es destina a prevenció i extin-
ció t’ho compro, segurament, no?, però hi destinem molts diners. L’extinció també 
és importantíssima, però més que més diners en prevenció, el que necessitem –hi 
torno– és més gent al territori que faci aquesta feina tan fantàstica que s’ha demos-
trat... De fet, no calia, vull pensar, per a molts dels que ens acompanyeu en aquesta 
compareixença, que passés la pandèmia perquè es demostrés que és un sector estra-
tègic, que és un sector essencial, evidentment, però que ho és. I això ens estalviaria, 
evidentment, segurament, molta prevenció. Però bé, en qualsevol cas, emergents a 
aquest tema. Són 17 els milions d’euros que hi destinem, molt més que el pressupost 
de l’any passat i d’altres, i seguim en aquesta línia perquè entenc que la prevenció 
és importantíssima.

Em parlaves, Natàlia, també, dels plans de prevenció. En aquest cas, dir-vos 
que estan dotats amb gairebé 6 milions d’euros, dels quals 400 surten del Feder i, 
a través del PEF, 1 milió i mig. És a dir, que és obvi que no tindria cap sentit que 
tinguéssim aquesta planificació i no tinguéssim dotació econòmica darrere, perquè, 
diguéssim, seria com un brindis –permeteu-me– al sol.

Sí, en som conscients, eh? Jo, quan he dit que era un any bo en el sentit de les 
pluges, és evident que hi ha més combustible al sotabosc, però també és evident que 
és més difícil –diguéssim, ho vam veure l’any passat, no?– que amb menys calor no 
passi el tema de les humitats, no passi el tema del vent, no passin les altes tempe-
ratures..., tot això, doncs, el còctel perfecte, sembla que si plou tenim aquest coixí 
i està tot més hidratat –permeteu-m’ho així. Clar, té un altre problema: hi ha molt 
més... (Tall de comunicació.) Tota la gestió que els he explicat –i que puc repetir, 
eh?– treballa en l’absorció d’infraestructures, l’aplicació del Previncat, que ens ser-
veix per prioritzar també més de 3 milions d’euros en treballs silvícoles, les cremes 
controlades –repeteixo, més de trenta mil al mes de març–, etcètera –etcètera.

Dir-vos també que –això m’ho demanava la companya Esperanza García– no 
hem parat. No s’ha parat –però val també una mica per a tots– en cap moment cap 
de les tasques que estaven previstes. És a dir, en la gestió forestal la Covid no ha 
existit. Permeteu-m’ho, eh?, tampoc és així, perquè és obvi –és obvi– que els homes 
i les dones que han dut aquesta feina a terme han tingut, sense cap mena de dubte, 
dificultats afegides. Però, en qualsevol cas, s’ha considerat des del minut zero que era 
una feina essencial –cosa que celebrem, òbviament, no podia ser d’altra manera (tall 
de comunicació)– i, aleshores, s’han fet totes les tasques tal com estaven previstes. 
De fet, les tasques de prevenció s’han de fer 365 dies l’any; això és evident.

La companya Montse Fornells..., doncs bé, jo li compro tot el que ha dit. Al fi-
nal, la necessitat és un territori que bategui, no?, que sigui dinàmic, que sigui font 
d’oportunitats, i, en aquest territori, és evident que, també per ajudar en la gestió, el 
Cos d’Agents Rurals hi juga un paper determinant, un paper clau. Entre moltes altres 
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coses, les tasques que té encomanades el Cos d’Agents Rurals són múltiples, diverses 
i molt plurals, eh? Una d’elles és la prevenció d’incendis; una d’elles, en fa moltíssi-
mes, i segurament moltes les desconeixem o les desconeix la població en general, 
però en fa moltíssimes. Estaria molt bé que també algun dia ho poguéssim explicar 
amb més detall. El Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals hi juga un paper importan-
tíssim, perquè no només ens dotarà de més personal –i això vol dir de més efectius–, 
sinó que també ens modernitza i ens dona molt més múscul i moltes més eines en 
aquest «post», ho repeteixo, sens dubte, també, en la prevenció d’incendis, al costat 
de molts altres elements.

La Imma, des de Junts per Catalunya, doncs, també, no?, defensava que el sector 
agroalimentari és un sector essencial. Evidentment, ho ha estat durant aquests dies, 
ho hem demostrat... Aprofito, també, una vegada més, perquè sempre que tenim un 
micròfon... (tall de comunicació) ...a banda de la gent que durant aquesta pandèmia 
ho ha donat absolutament tot, doncs, pel que em pertoca, també als pagesos, les pa-
geses, els ramaders, els pescadors... totes les persones que han fet que no es trenqués 
cap de les baules d’aquesta cadena alimentària al nostre país, des del productor, pas-
sant per l’elaborador, pel distribuïdor, per..., no?, fins que arribava a les botigues o a 
l’establiment del nostre país. Bé, doncs això és una autèntica estructura de país. Un 
dia podem dedicar-nos a comptar quantes en tenim; aquesta ho és, sens cap mena 
de dubte, i, a més, sòlida. Però és evident, també, que l’hem de cuidar. Sembla que 
avui ha quedat absolutament palès, no només per una qüestió de prevenció, sinó bà-
sicament per tenir un territori preparat, resistent, resilient, que és el que ens fa un 
país també diferent i un país també singular.

Si em permeten... No sé quant temps em queda, president, però ha sortit per di-
versos diputats, el tema. Ah!, respecte, també, que m’ho demanava la senyora Ga-
llardo, a la pandèmia. Jo no sé, vull entendre que enlloc, eh?, perquè tothom ha 
estat molt –molt, molt– amatent; el Departament d’Agricultura, també. De fet, avui 
–i pot ser casualitat, eh?, i que consti que a la senyora Gallardo no li hem pactat la 
pregunta–, avui, justament, s’ha acabat de publicar l’última ordre que ens quedava 
respecte al Gloria, que era una que ja s’havia publicat abans però al final vam haver 
de fer algunes gestions amb Europa que eren preceptives, diguéssim, i avui s’ha pu-
blicat l’última; la resta, tota la part que anava a les comunitats de regants, aquesta ja 
fa molts dies... En fi, tot això ja està més que clar.

Actuacions respecte a l’incendi forestal –que és el que ens ocupa– de la Ribera 
d’Ebre, a les Garrigues i al Segrià. Intentaré ser molt telegràfica per una qüestió de 
temps, eh? Qualsevol altra especificitat, escolteu, a la vostra disposició per quan... 
(Tall de comunicació.)

A veure, una cosa molt important, i que potser no se li ha donat molt relleu, però 
creiem que és vital, són les actuacions de restauració de la coberta vegetal afectada 
i la retirada de la fusta cremada, eh? Aquest va ser un tema molt de la immediatesa, 
encara no s’ha acabat i ja estem molt –molt– avançats. Mireu, hem retirat l’arbrat en 
perill de caiguda als vials en més de cinc quilòmetres –en més de cinc quilòmetres–, 
això ja està fet; tres-centes hectàrees de feixines; quaranta quilòmetres d’arranja-
ments de camins, portem en aquests moments, i estimem arribar al voltant dels setan-
ta, estem a més de la meitat d’arranjament de camins; trenta hectàrees d’actuació en 
zones secundàries de menor pendent, i estimem arribar a les cent cinquanta hectàrees 
–que aquí és on hem de posar més èmfasi perquè l’extensió és molt grossa. 

Altres mesures: hem construït ja franges perimetrals estratègiques amb valor de 
200.000 euros i estem construint nous punts d’aigua de serveis als equips d’extin-
ció diferents –ara no els puc especificar exactament quants. Pel que fa a la xarxa de 
regadiu, saben que... I això ho vam veure, no? A aquell mosaic, veies perfectament 
allà on estava conreat, allà on, a més a més, hi havia reg de suport i on no n’hi havia. 
Això també és molt important. D’aquí en vam treure una conclusió, i jo ho recordo 
perfectament, que vaig dir que el Departament d’Agricultura i el Govern del país 
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no pot posar-se vermell-vermell. Ens posarem vermells per altres coses, però no per 
aquesta, eh? És a dir, hem d’estar preparats. I per això, en aquest sentit, hem previst 
projectes per a nous regadius amb 1 milió i mig d’euros en aquesta zona –nous re-
gadius, nous. Hem previst també projectes per a la recuperació i compactació dels 
regadius existents: 2.400.000 euros. Tot això ho finançarem 85 per cent per part 
de l’Administració i un 15 per part de les comunitats de regants. Ja hi ha projectes 
avançats que estan pendents de passar l’avaluació ambiental; de fet, en tenim algun 
de molt important que està passant aquest tràmit de l’avaluació ambiental i tan bon 
punt l’hagi passat, doncs... (tall de comunicació) ...diguéssim, feina feta. I línies 
d’ajut habilitades, eh?, per a explotacions agràries –recordeu que el diputat Parés ho 
deia, ho descrivia molt bé– per a la recuperació del potencial productiu, que aquí 
és on nosaltres, doncs, des del primer dia, vam insistir moltíssim; aquí vam fer una 
línia de préstecs bonificats i en vam fer una altra, també, per a la comunitat de re-
gants, eh? I en aquests moments els puc dir que les sol·licituds per a la recuperació 
del potencial productiu... van entrar vuitanta-set sol·licituds. Tot això ja està resolt de 
fa molts dies, eh? Van entrar vuitanta-set sol·licituds i se n’han admès setanta-cinc; 
vuit han estat rebutjades, eh? 

Bé, i poca cosa més els puc dir respecte als ajuts. Podríem entrar més en algun 
detall, però en qualsevol cas... Això pels ajuts. I pel que fa a crèdits, hi ha hagut deu 
sol·licituds de crèdit i se n’han admès sis, eh?, en aquest cas. I pel que fa a la línia 
d’ajuts a les comunitats de regants, aquesta ja l’hem quadrat molt, estava feta per... 
L’import de la convocatòria eren 172.000 euros i ja està resolt, pagat i gairebé... (Tall 
de comunicació.)

I no sé, president, com vaig de temps, perquè no ho he calculat; però jo diria que, 
amb més precisió o amb menys, he contestat a tots els diputats i diputades. 

Gràcies.

El president 

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

El conseller d’Interior 

Gràcies, president. També per anar contestant..., però no vull deixar-me, també, 
d’explicar, doncs, la feina ingent que també, pel que fa a la prevenció, està fent el 
Departament d’Agricultura. Vull dir que, al cap i a la fi, aquest és un treball com-
partit, no?, és una lluita compartida i, per tant, conjuntament treballem per evitar, 
diguem-ne, els incendis al nostre país. 

El que sí que els voldria detallar... A veure, arran de les preguntes que m’han fet, 
crec que segurament no m’he sabut explicar prou bé, eh?, però estem davant d’un 
canvi de model; crec que els ho vaig intentar explicar el primer dia. Estem davant 
d’un canvi de model. A traç gruixut, passa per dos graons. Un és l’adaptació a la 
realitat que tenim ara i la previsió de les noves realitats que tindrem, amb l’efecte 
negatiu que té en els incendis tot el que és la desestacionalització i el canvi climà-
tic. Per tant, adaptació, per un costat, a traç gruixut. I a traç gruixut, l’optimització 
dels recursos que tenim, perquè no en tenim més. Els anem reforçant? Sí. Ens vam 
trobar la situació amb una adversitat enorme? També. Els ho he dit quaranta vega-
des, ja no els ho diré més. La situació era molt adversa i, de mica en mica, l’anem 
reforçant, d’acord? Amb la realitat que tenim i amb les possibilitats que tenim. Per 
tant, optimitzem tots els recursos que tenim per fer front a tot el que són els focs 
d’aquest país.

Respecte a les preguntes que m’han fet, primer de tot, els vull agrair les felici-
tacions i el reconeixement que m’han donat pels canvis aquests que hem efectuat. 
De fet, jo els dono les gràcies, però els les dono en nom del Cos de Bombers. Quan 
vostès diuen que és bo que s’hagi adaptat el tema avituallament, doncs, és un agraï-
ment i una felicitació que estan transmetent al Cos de Bombers de la Generalitat. 
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Per tant, jo els agraeixo que els transmetin, també, que estan fent bona feina i s’es-
tan adaptant als canvis que s’han trobat, a les adversitats que es troben, no? Quan 
els dic que tenim un cos que permanentment s’està autoavaluant, vol dir que davant 
de coses que no acaben d’anar bé busquen solucions. I ara, doncs, avui, jo crec que 
per part del Parlament de Catalunya, de pràcticament totes les forces polítiques re-
presentants del poble de Catalunya, vostès han felicitat i han agraït aquests canvis, 
aquestes innovacions, aquestes adaptacions a les realitats, concretament pel que fa a 
l’avituallament. Per tant, jo els ho agraeixo de tot cor i, a més a més, ho transmetré 
al Cos de Bombers de la Generalitat.

M’han parlat dels guaites, els deixo per al final. M’han parlat de... El diputat Cas-
tillo em deia: «Oh, és que vostè m’ha parlat molt més d’una vegada de totes aquestes 
contractacions.» Home, jo, va haver-hi... Si se’n recorden, un dia, jo els vaig fer una 
comparativa del temps que es trigava a fer un bomber. I, si ho recorden, vostès van 
riure tots, perquè els vaig posar un exemple que era molt gràfic, no? Però és la pura 
realitat. Un bomber no el fas d’un dia per un altre, trigues molt de temps. I si, a més 
a més, trobes una pandèmia que t’atura l’Escola de Bombers, l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya te l’atura durant pràcticament quatre mesos, doncs ja ni els hi 
explico. Però des de que s’aprova per part del Govern fins que surt un bomber ja for-
mat, que ha aprovat tot el procés de formació, passa molt de temps. 

El mateix li dic amb la compra dels camions. La compra dels camions... els vam 
comprar, jo crec, vaja, no ho sé, crec que ens remuntem a l’any passat, que vam com-
prar els camions, aquells noranta-dos camions. Però vostè... (Carles Castillo Rosique 
fa un gest.) I fa així, diputat Castillo, fa així, però vostè digui’m a mi si té la vareta 
màgica per dir «vull noranta-dos camions de bombers específics, amb les qualitats 
que jo vull», i que l’endemà els té. Dic: «Busqui’m algun lloc, perquè els aniré a 
comprar allà». I si em diu que té algun sistema per saltar-se tots els procediments, 
no els procediments, tot el temps que m’obliga a mi, no a mi, a tota l’Administra-
ció pública, a destinar pel que fa a la contractació d’una compra a un proveïdor de 
40 milions d’euros, si vostè troba alguna manera d’escurçar-ho, doncs, escolti’m, hi 
anirem de cap. Perquè el Govern ja ha pres la decisió. Jo tant de bo, que ho tingués 
l’endemà –tant de bo. Però els procediments són lents. Clar, jo ja sé que només els 
puc dir que això està en camí, però és que realment el botó el vam pitjar quan toca-
va. A partir d’aquí, doncs, va venint.

El diputat Castel m’ha comentat que el repartiment sigui provincial. Miri, el re-
partiment no el fa el conseller, el faran els operatius en funció de la realitat i en fun-
ció de l’emergència, de la situació en què es troben. I no hi tinc res a dir, jo no soc el 
que decideix si n’hi van tants aquí o tants allà. No hi entro, aquí. Per tant, jo confio 
en la qualitat i responsabilitat a l’hora de decidir dels operatius.

M’ha comentat que la campanya comença el 15 de juny. Bé, jo crec que aquesta 
ja és una diferència també del model que jo els estava explicant abans. Per nosal-
tres, la campanya forestal ja no és de tres mesos; mentalment estem en un estadi en 
el qual la campanya forestal dura tot l’any. Evidentment, per la desestacionalització. 
Si se’n recorden, la campanya forestal que vam presentar l’any 2019 la consellera 
Jordà i jo mateix, jo els hi explicava... Si se’n recorden, eh?, ara deu fer un any, apro-
ximadament. Jo els deia: «Mirin, amb el que ha cremat, amb les hectàrees que han 
cremat durant l’any 2019 –per tant, de gener a juny–, ja són més hectàrees que les 
que es van cremar durant tot l’any 2018 a tot Catalunya.» Per tant, és una prova de 
que el que abans era la campanya forestal que concentrava els incendis, els incendis 
forestals que es concentraven a l’estiu, això es va allargant. Per tant, què està fent la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments? S’està adaptant 
a aquesta nova realitat, s’està adaptant a aquesta desestacionalització. Què està fent 
el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya? S’està adaptant a aquesta nova 
desestacionalització. Per tant, mentalment, la campanya forestal pràcticament l’en-
tenem des de gener fins a desembre. Ja no es concentra en tres mesos. Per tradició o 
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per història, doncs miri, compareixem ara, la consellera Jordà i jo; però jo perfecta-
ment podria comparèixer al mes de gener o al mes de febrer i parlar-los a vostès del 
que s’està fent al llarg de tot l’any.

M’han comentat, també, el tema bombers voluntaris. Bé, nosaltres tenim un con-
sell de bombers voluntaris i es treballen les coses en el Consell de Bombers Volun-
taris. Per tant, bé, diguem-ne que són els representants d’aquest Consell de Bombers 
Voluntaris que, mitjançant aquest consell, doncs, tenim la relació, i en cap cas els 
considerem de segona, ni molt menys. Home, és una realitat diferent. Tenim un mo-
del que es diversifica amb els bombers que són funcionaris i els bombers voluntaris, 
però en cap cas són de primera o de segona. De fet, la formació és pràcticament la 
mateixa.

Respecte si els AOF han de ser grup B o grup C..., m’ho apunto, diputat Parés 
–m’ho apunto. I no..., és una cosa que ja és més del que és funció pública i tot el que 
és, diguem-ne, més intern del departament, i això m’ho apunto com un suggeriment 
que em fa, i que agraeixo.

Respecte a les emergències, el Grup d’Emergències Mèdiques que tenim en el 
Cos de Bombers. Aquí, sàpiguen que hem treballat ja un conveni amb el Departa-
ment de Salut, eh?, per ajudar-nos mútuament, no?, per treballar conjuntament, i si 
el Departament de Salut és l’autoritat sanitària d’aquest país, doncs qui millor que 
amb el Departament de Salut per gestionar tot això.

Respecte... Ah, sí, la diputada representant de la CUP ha fet referència a allò de 
que un de cada deu euros que es dedica a incendis –només un de cada deu– era a la 
prevenció, no?, i nou de cada deu a l’extinció. Jo ja hi estic d’acord, però no voldria 
entendre que proposa que rebaixem el pressupost de Bombers, perquè ja és molt 
minso, anem molt justos i no m’agradaria pensar que anem per aquí. I, en tot cas, per 
augmentar el pressupost de la prevenció, totalment d’acord, eh?, res en contra, però 
no a canvi de rebaixar el pressupost del Cos de Bombers, de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis, perquè ara mateix ens aniria molt malament.

Respecte a les millores materials que m’ha suggerit, també les traslladaré. Nosal-
tres tenim uns comitès que es dediquen a veure quines són les eines, els EPIs, les mi-
llores que pot tenir el bomber o la bombera, l’efectiu, i, per tant, doncs, els traslladaré 
això que m’ha parlat de les ulleres de sol i alguna cosa més que tinc apuntada.

Respecte a la valoració dels canvis que es van realitzar a la campanya 2019, 
doncs, miri, jo els dic que en principi són positius, les valoracions són positives. Els 
canvis que es van realitzant, doncs, són satisfactoris. Ara, els hi torno a dir, i es-
tem parlant d’incendis i estem parlant de canvi climàtic, i estem parlant d’incendis 
de sisena generació, i estem parlant, bé, d’un element que en un moment donat pot 
arribar a ser incontrolable, i, per tant, doncs, sempre estem, permanentment, autoa-
valuant-nos, i els Cos de Bombers especialment. Avaluant, analitzant les decisions, 
les actuacions que s’han pres, no només des de l’òptica de protecció del personal 
–que aquesta és evident–, sinó també des de l’òptica de la lluita i de l’atac que han 
de tenir els incendis.

Respecte als guaites, el primer que vull fer és agrair la feina que han fet els guai-
tes allà on... (tall de comunicació) ...tots aquests anys, no? I en cap cas trobarà en 
mi una paraula negativa cap a les persones que han fet de guaita, no? Ara, sí que 
entenem que és un model que forma part del passat, que als anys noranta, doncs, 
s’entenia, i en l’actualitat, hi han altres elements que poden fer millor feina i ens po-
den donar millor servei, i les persones –que hi hagut algú que ho ha comentat– que 
treballaven de guaites, cap a on..., què fem? No els hem fet fora, els hem recol·locat a 
altres llocs que precisament treballen en la prevenció, com deia la diputada Sànchez, 
no?, que vagi cap a la prevenció. Per exemple, algun dels llocs que se’ls ha ofert per 
anar a treballar, eh?, eren AOF, EPAF... Doncs n’hi ha que són de cara a la prevenció 
i, a més a més, també es pot allargar el temps de contractació. Abans només era per 
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a la campanya forestal. Doncs en un moment donat, la contractació pot ser per tot 
l’any, i més en el camí de la prevenció.

Algú de vostès ha vingut a dir com si jo m’hagués volgut amagar del tema dels 
guaites. No –no–, en cap cas. En aquesta comissió que estem ara mateix celebrant, 
crec que vostès realitzaran una votació perquè comparegui, crec, el director gene-
ral de Prevenció i Extinció d’Incendis del Departament d’Interior per parlar preci-
sament dels guaites. Per tant, el que he intentat és economitzar el temps el màxim 
possible perquè sé que tindran un temps per poder-ne parlar a bastament, que en 
cap cas he volgut amagar res. A més, les dades són les que són. Perquè vostès pot-
ser es mouen en una percepció, amb unes dades..., jo els donaré les dades que ens 
han portat a prendre aquesta decisió per part del Departament d’Interior. Jo, quan 
els deia que era un model dels anys noranta, és perquè als anys noranta segura-
ment no hi havia tota aquesta capacitat tecnològica que tenim ara. Per exemple, les 
torres de guaita, ara mateix... L’any passat, l’any 2019, a onze de les quaranta-vuit 
torres de guaita no es va contractar ningú perquè ningú s’hi va presentar. Per tant, 
aquestes onze van quedar tancades –onze de quaranta-vuit. No va haver-hi ningú 
que s’interessés per fer aquesta feina; van quedar tancades. Les torres de guaita 
tenen una temporalització de tres mesos, el que dura la campanya forestal, aproxi-
madament. Nosaltres apostem per un model de 365 dies, vint-i-quatre hores al dia. 
Perquè, és clar, els guaites feien uns horaris laborals, matí i tarda, no les vint-i-qua-
tre hores del dia. Ara tindrem un sistema de vint-i-quatre hores al dia. Hi ha hagut 
algú que m’ha preguntat: «Qui hi haurà al darrere?» Doncs les mateixes sales de 
comandament de Bombers, les sales que ja tenim. Vostès, si han anat algun dia al 
Cecat o al 112, segurament han vist, doncs, un sistema en el qual hi ha gent treba-
llant i té unes càmeres de fons i està..., o al... Doncs imagini’s això, imagini’s una 
situació d’aquestes en la qual tens unes càmeres que permanentment t’estan veient, 
t’estan gravant, perquè després per a l’anàlisi, per a la posterior anàlisi de l’evolució 
de l’incendi, és molt important també tenir tota aquesta gravació, tot aquest enre-
gistrament. Per tant, ens milloren. 

Hi ha una altra dada que també els vull comentar. I és que dels pràcticament sis-
cents incendis que es van produir a Catalunya l’any 2019 –parlem de sis-cents, una 
mica per sobre de sis-cents–, només un va ser notificat per part dels guaites forestals. 
De sis-cents, un va ser anunciat o avisat per un guaita forestal. Vostès em poden dir: 
«Bé, l’any 2019 va ser un any excepcional.» D’acord, fem una anàlisi dels darrers 
deu anys. Amb una anàlisi dels darrers deu anys, podem obtenir una sèrie de dades 
que ens donen molt més fonament a l’hora de prendre les decisions. Una anàlisi de 
deu anys, jo crec que és suficientment fonamentat per prendre una decisió. Doncs 
miri, dels 6.173 incendis que es van registrar a Catalunya en els darrers deu anys, 
2009-2019, trenta-set incendis van ser avisats, la primera trucada, el primer avís, va 
ser per guaites forestals. Estem parlant del 0,59 per cent –el 0,59 per cent.

Aquesta feina és substituïble per unes càmeres. I aquestes persones, en lloc d’es-
tar en unes torres fent aquests avisos que són tan minsos, són tan petits, fer una fei-
na més de prevenció, de treball permanent i durant tot l’any. Perquè no s’ha fet fora 
ningú –no s’ha fet fora ningú. A tots se’ls ha ofert una feina –a tots. Hi ha hagut algú 
que és veritat que no l’ha volgut fer. Hi ha hagut algú que m’ha preguntat si la infor-
mació la tenien o la deixaven de tenir. Es va informar els sindicats, es informar les 
persones afectades, es va parlar amb tothom. I hi ha hagut algú que em parlava de 
que per què al mes d’abril. No, al mes d’abril vaig portar jo el tema al Govern, però 
la feina ve de l’any anterior. Es va demanar un informe a Catalana Forestal perquè 
ens donés una anàlisi tècnica de quina era la realitat dels guaites. Posteriorment, 
amb aquestes dades, es va fer una anàlisi operativa per part del Cos de Bombers. 
I, posteriorment a això, hi va haver una proposta, que va ser dir: «Aquesta feina que, 
ara mateix, ens està donant pocs resultats positius, preferim agafar aquestes perso-
nes i que treballin en altres camps, dins el mateix Cos de Bombers, i que puguem 
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substituir aquesta feina per càmeres, que ens treballen vint-i-quatre hores al dia, 365 
dies a l’any, i, a més a més, ens estan enregistrant permanentment què està passant 
i deixant de passar. Per tant, les persones que tenim, les optimitzem cap a un camí 
que és més favorable de cara a la prevenció i extinció d’incendis, perquè és veritat 
que als anys noranta no hi havia tot aquest sistema i ara sí.

Hi ha hagut algú que m’ha preguntat si arribava la cobertura... Entenc la cobertu-
ra, diguem-ne, de Telefònica. Doncs jo li garanteixo que sí. És més, li puc donar una 
dada, i és que, ara mateix, a les torres de guaita, tenim una cobertura territorial ics, 
i amb la nova disposició que estem fent, arribarem a un 43 per cent més de cober-
tura i de visualització –un 43 per cent més. Per tant, millorem. El sistema millora. 
I, concretament, a les persones que treballaven de guaites se’ls ha ofert ser auxiliars 
d’oficis forestals –els AOF– o oficials de primera dels equips de prevenció activa fo-
restal i conductors. Ja els hi dic, hi ha hagut guaites que han volgut quedar-se, n’hi 
ha hagut d’altres que no. Segurament aquesta setmana és quan, si no ho recordo ma-
lament, s’acaba el procés. Però que les millores hi són. Per tant, no és que vulguem 
fer la guitza a ningú, no és que vulguem empipar ningú. No hem fet fora ningú. 
Hem recol·locat a tothom que ha volgut ser recol·locat, i el sistema l’hem optimitzat. 
Entenem que, amb aquest sistema, millora tot el que és la prevenció i extinció d’in-
cendis. Millora en qualitat, millora en temporalitat, millora en capacitat i millora en 
territorialitat. Per tant, té molts beneficis.

I recordo que no arriba ni a l’1 per cent de primers avisos d’incendis forestals 
els que ens arribaven pels guaites. És veritat que als anys noranta segurament no hi 
havia el 112. I és veritat que als anys noranta, segurament un 80 per cent... No sé  
quin percentatge de població tenia telefonia mòbil, no sé quin percentatge hi ha a 
Catalunya, però deu ser un 70-80 per cent; m’és igual, el que sigui. No existia als 
anys noranta tota la capacitat de poder trucar quan veus una columna de fum per 
part de la ciutadania. Ara sí que hi és –ara sí que hi és. Per tant, què fem? Opti-
mitzem el model, no perdem a ningú, els fem treballar amb altres eines –eines que 
són més favorables– i en els llocs on ocupaven aquesta feina, nosaltres hi posem 
unes càmeres, que ens donen més prestacions a l’hora de fer aquesta feina. Perquè 
precisament la feina de l’AOF, la feina de l’EPAF i la feina de conductors no ens 
la poden fer màquines, no ens la poden fer càmeres. La feina de tenir un ull posat 
a tot arreu, sí. 

Si vostès han seguit la comissió respecte a l’accident de la petroquímica de Tar-
ragona, veuran que una de les propostes que fa el Departament d’Interior és la ins-
tal·lació de sistemes telemàtics i tecnològics per seguir la qualitat de l’aire. No posem 
persones, posem uns elements. Per què? Perquè ens interessa que les persones que 
poden fer aquesta feina estiguin fent l’altra, perquè aquesta feina la podem substituir 
i, a més a més, garantim millor la seva seguretat. Per tant, estem dins aquest canvi 
de model que jo els deia al principi. 

I acabo, ho torno a dir: qualsevol estiu a Catalunya és un estiu complicat. La con-
sellera Jordà els ha dit que els incendis van acompanyats d’una forma inherent a Ca-
talunya. Per què? Perquè vivim al país que vivim, tenim la climatologia que tenim, 
tenim la meteorologia que tenim i tenim la realitat que tenim. I si la massa boscosa 
dels últims anys s’ha multiplicat per dos o fins i tot per tres, doncs és la realitat que 
tenim. Si s’ha deixat de treballar el camp, si s’ha deixat de tenir ramaders, doncs tot 
això són adversitats de cara al foc. 

Per tant, és un país que els incendis li són inherents. Ara, jo els puc dir que aquí 
hi hagut reforç de personal, que hi ha hagut reforç d’eines, que hi ha hagut reforç 
d’infraestructures, que hi ha hagut una feina de prevenció que ha detallat molt bé la 
consellera Jordà, que el model ha estat revisat, que s’està adaptant a aquesta nova 
realitat que ens estem trobant climatològica, que tenim millores operatives, que te-
nim millores de coordinació i, per tant, em fa dir que estem preparats.
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Estem parlant d’un element que és el foc, que a vegades és incontrolable, i això 
t’ha de fer estar sempre pendent i mai abaixar la guàrdia. Jo els puc dir que el Cos 
de Bombers de la Generalitat està preparat per fer front a aquests incendis. Alguns 
sortiran millor i es podran apagar a la primera de canvi. D’altres costaran més, en 
funció de la climatologia. Si tenim les temperatures extremes que vam patir l’any 
passat i la baixa humitat que vam patir l’any passat, doncs, evidentment són fenò-
mens adversos a l’hora d’extingir un incendi. Però jo els puc dir que el Cos de Bom-
bers està preparat; està preparat per afrontar els incendis d’aquest estiu.

I fins aquí, president, esperant no haver-me allargat més del compte.

El president

Moltes gràcies, conseller. Bé, com vostès saben, teníem previst un nou torn per 
als grups parlamentaris. Cinc dels set portaveus dels grups parlamentaris han in-
format de que probablement no faran ús d’aquest torn. Si hi ha algun portaveu que 
vulgui fer un ús breu de la paraula, doncs, ara és el moment. (Pausa.) Sí, el senyor 
Castel, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans. El més breu que pugui, si us 
plau.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Seré breu; menys d’un minut. Consellera Jordà, als proble-
mes, solucions. Vostè parlava de que altres haguessin parlat de garantir la seguretat. 
Avui n’és una mostra. Avui estem portant a terme la compareixença que hauríem 
d’haver fet el 2019 amb plenes garanties de seguretat, per un altre concepte, que és 
el sanitari. 

Dit això, conseller Buch, entenem que aquesta elaboració del repartiment pro-
vincial la facin els tècnics. Bé, però vostè, com a responsable, pot... Dins de la llis-
ta que han fet aquests tècnics, entenem que... (tall de comunicació) ...la feina l’han 
feta els tècnics, però vostè en té ple coneixement com a conseller del Departament 
d’Interior. 

I, per últim, el curs teòric que acaba amb un curs teoricopràctic i amb un simu-
lacre dirigit per un dels responsables de Bombers. I parlo dels ADF, propietaris fo-
restals, i on en aquell curs no només hi van els veterans, sinó nous voluntaris que 
s’incorporen. Conseller, s’ha portat a terme aquest curs, que sempre s’ha fet davant 
del que s’ha dit històricament l’inici de la campanya d’estiu, el 15 de juny? Estic 
d’acord amb vostè que la campanya dura tot l’any i aquí estem, i aquest grup parla-
mentari li fa palès a cada Comissió d’Interior quan li demanem com i de quina ma-
nera es gestiona l’àmbit d’incendis. 

Moltes gràcies. Agrair a tots dos la seva compareixença; agrair les seves respos-
tes i una salutació, com sempre.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. També m’havia demanat la paraula el senyor Cas-
tillo, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula.

Carles Castillo Rosique

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies als dos per les vostres àmplies ex-
plicacions. Només dos qüestions molt ràpides al conseller d’Interior. Respecte dels 
procediments, no?, del material..., de tots els procediments administratius. A veure, 
hi ha equips que són més eficients que altres. A vegades hi ha problemes amb els 
procediments; a vegades hi ha qüestions que, per licitacions, no es tenen en comp-
te. Hi ha roba que arriba que no és del tot l’adequada. Poden passar aquestes coses, 
conseller. Això una. 

Dos. També hi ha hagut decrets que han estat calaixos de sastre, on alguns dels 
seus companys consellers de govern han tingut en compte les qüestions de la con-
tractació. Vostè crec que no ha tingut en compte a la contractació aquests decrets. 
Em refereixo a l’aturada de la Covid. 
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I respecte a les guaites, conseller, li dic també amb tot el «carinyo» del món, jo 
crec que dient el que ha dit demostra un cert desconeixement, perquè les guaites, 
els guaites, fan també un treball fi, un treball molt més fi, arrelat al territori, que jo 
penso que no l’ha explicat i que, de vegades, evita activar recursos que després no 
són necessaris ser activats. 

I després una pregunta que m’havia deixat que li volia fer, conseller, i és si se sap 
alguna cosa de l’equip aquell que va desaparèixer d’un camió de bombers a Bota-
rell, un equip d’excarceració que em sembla que van robar. Si se’n sap alguna cosa.

Gràcies. Moltes gràcies als dos i bona tarda a tots.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. No sé si cap altre portaveu vol fer ús de la parau-
la. (Pausa.) Bé, doncs sembla que no. Donem la paraula un altre cop als consellers. 
Crec que només hi han referències al conseller d’Interior. Per tant, té la paraula l’ho-
norable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior.

El conseller d’Interior

D’acord, president. Molt ràpid, perquè jo acabaré marxant i vostès s’han de 
quedar i, per tant, doncs, per respecte a tots vostès intentaré anar molt ràpid, molt 
concís. 

Respecte al curs que em preguntava el diputat Castel, miri, portem tres mesos 
amb l’Institut de Seguretat Pública aturat, igual que les escoles. A les escoles es va 
tornar, diguem-ne, a activar la formació a partir de la fase dos. En el cas de Mollet 
és «Metro» Nord, i va ser abans-d’ahir que es va activar; per tant, abans-d’ahir va 
començar. El Cos de Mossos d’Esquadra ja va començar la formació dilluns. Crec 
que Bombers comença dilluns de la setmana que ve. I, per tant, segurament la for-
mació estarà emmarcada dins d’aquesta nova realitat... (Per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció del conseller.)

Respecte al repartiment, està tot escrit en el pla Bombers 2020-2025. Si vol saber 
una dada concreta exacta, faci’m la pregunta per escrit i l’hi donarem, no hi ha cap 
tipus de problema. De veritat que amb això..., bé, amb això i amb tot, no?, intento ser 
transparent. Amb això no hi ha volta de full, perquè tants caps tants barrets, eh?

Diputat Castillo, respecte a les licitacions, escolti’m, el dia que vulgui vingui 
aquí al departament, ens asseiem amb tot l’equip de contractació del departament i, 
si hi han elements de millora, escolti’m, segur que els trobarem, perquè pensi que 
no hi ha ningú més corcó que el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, com el director Pardo, perquè anem ràpids a fer les coses. Per tant, 
ell sempre està permanentment: «Hem d’anar més ràpids –hem d’anar més ràpids.» 
Intentem seguir tots els dallò, però el director general és el primer implicat en tot 
plegat.

La segona pregunta no l’he acabat de sentir, no sé si és que he sigut jo que s’ha que-
dat com a entretallat i no l’he acabat de sentir. Respecte a l’equip d’excarceració, ara 
mateix no ho sé –no ho sé. M’ha fet aquesta pregunta i no ho sé, no li puc dir re. 

I la segona..., he sentit alguna cosa sobre els guaites. Diu que fan una feina al ter-
ritori, fan una feina més al territori. He sentit que tenia un desconeixement, jo, de la 
feina que fan. Segurament, segurament vostè en té molt més que jo, i jo, doncs, no 
en sé prou, segurament. Però jo li puc dir que la feina que faran ara mateix a terri-
tori, des del vessant d’AOF o d’EPAF, serà també molt important, importantíssima. 
Per nosaltres, la feina que fan els AOF i els EPAF és molt important. Per tant, no 
deixaran de treballar pel territori, i per la prevenció d’incendis. 

I fins aquí, president, intentant anar superràpid –superràpid.

El president

Moltes gràcies, conseller. Ha estat prou ràpid, si és així. I re, només acomiadar i 
agrair la seva participació a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, l’honorable senyora Teresa Jordà, i al conseller d’Interior, l’honorable senyor 
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Miquel Buch, en aquesta comissió, i els acomiadem en aquest punt per seguir, tan 
bon punt els acomiadem, amb l’ordre del dia. 

Moltes gràcies i fins aviat.

El conseller d’Interior

Gràcies a vostès, bona tarda. Adeu-siau.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gràcies, bona tarda. 
(Veus de fons.)

El president

Continuem, doncs, amb l’ordre del dia. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre el 
respecte al dret de reunió i manifestació en el context actual

354-00293/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 5, que és la sol·licitud de 
sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el res-
pecte al dret de reunió i manifestació en el context actual, presentada pel Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular. Si vol presentar aquesta sol·licitud, 
té la paraula la senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, molt breu. El mateix títol de la sol·licitud ho explica. Es tracta de donar 
compte i de convocar aquesta sessió informativa, de sol·licitar la convocatòria i la 
compareixença del conseller d’Interior per parlar sobre aquesta nova normalitat de 
la que tant es parla, com queden els drets civils i polítics i el dret de manifestació, 
no? Hem vist algunes vulneracions de drets ja aquests dies i, per tant, creiem que és 
prioritari poder-ne parlar en aquesta comissió.

El president

Moltes gràcies, senyora Sànchez. Si algun grup es vol posicionar... Crec que hi 
som tots, però, en tot cas, aviam, un moment... No els veig a tots. Si poden obrir el 
vídeo... És possible? (Pausa.) No veig el senyor Guinó. Per tant... El tinc en línia, 
però no...

El secretari

Hi soc, eh?, hi soc. 

El president

Ho sé –ho sé–, senyor Guinó. En tot cas, el que demanaré és que sigui... Li de-
manaré, si segueix la línia... Ah, ara el veig.

El secretari

D’acord.

El president

Doncs bé, sotmetem a votació aquest punt de l’ordre del dia.
Vots a favor?
Hi han 15 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 

Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
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Hi han 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per tant, queda aprovada la sol·licitud 
de sessió informativa a la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el 
respecte al dret de reunió i manifestació en el context actual per 15 vots a favor, cap 
en contra i 6 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre l’emparament 
i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de la defensa judicial 
d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns

354-00299/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 6, és la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’emparament 
i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de la defensa judicial d’agents 
dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns. És una proposta de sol·li-
citud del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per presentar-la, té la paraula el senyor 
Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, el que vàrem poder constatar amb informacions 
que varen sortir referents a una advocada defensora d’un mosso d’esquadra, en aquell 
cas, ens varen obrir molts dubtes, moltes respostes. I en aquest sentit, demanem la 
compareixença del conseller d’Interior, com a màxim responsable del Departament 
d’Interior, perquè no poden quedar en l’aire, entenem, presumpcions d’innocència: 
com es tracta aquest tema, com es tracta la confidencialitat client-advocat, si hi ha 
hagut o no hi ha hagut amenaces a advocats de la Generalitat, i, tot el que va suscitar 
aquest tema, si va haver-hi filtracions d’informació reservada en aquest cas. 

I per això demanem el vot favorable per a aquesta compareixença de sol·licitud 
de sessió informativa del conseller d’Interior, perquè vingui i ens doni les explica-
cions oportunes que puguin posar llum a tanta foscor.

Gràcies.

El president

Si algun portaveu es vol posicionar... (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació aquest punt.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. 

Vots en...

Marc Parés Franzi

Disculpi, president. Catalunya en Comú Podem no ha votat favorablement.

El president

D’acord –d’acord–, perdó. Doncs si hi han 9... Em pensava que sí que hi havia 
votat.

Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 
per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

Vots en contra? 
Hi han 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent.

Per tant, no hi han abstencions. 
Queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 

el conseller d’Interior sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels 
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encarregats de la defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió 
d’Afers Interns per 9 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les 
possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció 
General de la Policia sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura

354-00301/12

El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 7, que és la sol·licitud de ses-
sió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les possi-
bles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General de la Policia 
sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Per presentar la sol·licitud té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Mirin, ja vàrem tenir diferents explicacions –en tres 
casos, que jo recordi– que no varen convèncer, ni les del conseller Buch, en aquest 
sentit, ni les de l’exconsellera Borràs; presumptes filtracions d’investigació de l’àm-
bit judicial per presumptes delictes de corrupció de la senyora Borràs, que havia si-
gut comissionada pel Cos de Mossos d’Esquadra per la justícia. 

Mirin, ara mateix coneixem que el Suprem ja ha presentat la súplica al Congrés 
per investigar la senyora Borràs; que el mateix Cos de Mossos d’Esquadra va alertar 
la justícia de filtracions internes sobre aquesta investigació, que estava dificultant i 
obstaculitzant en aquest sentit la mateixa investigació, cosa que va portar al jutjat 
d’instrucció..., va haver de comissionar aquest cas a la Guàrdia Civil. 

Dit això, dit tot el que ha suscitat aquest cas, demanem, també, en aquest sentit, 
la compareixença, com no pot ser d’una altra manera, del conseller d’Interior –com 
deia abans, com a màxim responsable del departament–, perquè casos d’aquesta ín-
dole –i permeti’m que ho digui així– no poden passar per alt. Entenem que filtra-
cions no poden haver-hi des de l’àmbit policial, i menys quan parlem de membres 
d’un govern. 

Dit això, demanaríem el vot favorable perquè vingui a donar, el conseller, les 
explicacions oportunes i puguem conèixer de primera mà quina és la realitat, més 
enllà de totes les explicacions que s’han donat, que no han cobert totes les pregun-
tes que susciten.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Doncs si cap grup no es vol posicionar, sotmetem 
a votació la sol·licitud de sessió informativa.

Vots a favor? 
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i els subgrups parlamentaris de la CUP - 
Crida Constituent i el Partit Popular de Catalunya. 

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Re-

publicà. 
Per tant, no hi han abstencions. 
Queda aprovada la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 

el conseller d’Interior sobre les possibles filtracions a l’Àrea d’Investigació Interna 
de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura 
per 11 vots a favor i 10 en contra. 
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Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments perquè informi sobre la decisió de suprimir el 
Cos de Guaites Forestals de la Generalitat

356-00758/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 8, és la sol·licitud de comparei-
xença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la decisió de suprimir el Cos de Guaites Fo-
restals de la Generalitat, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Per defensar la sol·licitud té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, doncs tal com diu la sol·licitud, i pel que hem parlat avui 
precisament amb la presentació del Pla de prevenció d’incendis per a aquest any, 
nosaltres considerem que prescindir d’aquest servei de guaites és un error. 

El conseller, en la seva última rèplica, ens ha donat una sèrie de dades com que, 
per exemple, l’any passat només va haver-hi un avís; els guaites, per exemple, diuen 
absolutament el contrari, fins al punt que un sol guaita –un sol guaita– va notificar set 
incendis, amb la qual cosa, entenent que les videocàmeres són una eina de suport i 
complementària totalment d’aquests guaites forestals, que, a més, tenen una vincula-
ció amb el territori que ajuda moltíssim a la detecció correcta dels incendis i a la col-
laboració de les persones que hi viuen al voltant, entenem que és necessari que se’ns 
donin aquestes explicacions, perquè fins i tot el mateix cos de guaites el que al·lega 
o denuncia és que o hi han dades errònies a aquests informes que justifiquen el des-
mantellament, o simplement la conselleria no està donant les dades de manera clara 
i sense caure en falsedat. 

Per tant, entenem que la direcció ens pot ajudar en això i que –ho deia una sol-
licitud també registrada d’una representació dels guaites forestals que pot ser com-
plementària– seria bo que ens expliqués quin és el motiu i si és més política que no 
pas tècnica, aquesta supressió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Doncs sotmetem a votació la sol·licitud de com-
pareixença del director general de Prevenció d’Incendis.

Vots a favor?
Hi han 16 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Republicà, Soci-

alistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parlamentari de 
la CUP - Crida Constituent i el Subgrup Parlamentari proposant, el Partit Popular 
de Catalunya.

Vots en contra?

Ferran Riquer i Padrosa

President! Jo estava votant que sí, estàvem votant que sí.

El president

Val –val. Perfecte, doncs. Així s’ha votat que sí per unanimitat.

Ferran Riquer i Padrosa

Sí, estava votant amb el dit, amb aquest «boli» aixecat. No ho deuen haver entès.

El president

Per tant, entenc que queda aprovada la sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre la decisió de suprimir el Cos de Guaites Forestals de la 
Generalitat per unanimitat.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de Guaites 
Forestals de la Generalitat de Catalunya perquè informi sobre la situació 
del sector

356-00764/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 9, és la sol·licitud de compa-
reixença d’una representació del Col·lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de 
Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del sector, 
presentada pel Grup Parlamentari Republicà. Per defensar la sol·licitud té la paraula 
la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Hem presentat aquesta sol·licitud de compareixença 
bàsicament perquè pugui venir el Col·lectiu de Guaites Forestals, perquè vingui a 
donar a conèixer les seves reivindicacions i també vingui a explicar la tasca que han 
fet i duen a terme com a guaites forestals. Per això demanem el vot favorable.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells.
Doncs sotmetem a votació la sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
També queda aprovada, aquesta sol·licitud de compareixença, per unanimitat. 

Queda aprovada, doncs, la sol·licitud de compareixença d’una representació del Col-
lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació del sector. 

Sol·licitud de compareixença director general de la Policia perquè informi 
sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de la 
defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns

356-00765/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 10, és la sol·licitud de com-
pareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de 
la defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la sol·licitud té la pa-
raula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En el mateix sentit de l’argument del punt 6, que no 
canvia, i en aquest cas estem sol·licitant el director general de la Policia com a mà-
xim responsable del que és el Departament d’Afers Interns. 

Com deia abans, no es pot posar en tela de judici, mantenir el que és la presump-
ció d’innocència, la confidencialitat client i advocat, i tot el que ha derivat de certes 
situacions. 

En aquest sentit, demanem el vot favorable perquè el director general de la Poli-
cia, com a màxim responsable d’aquest departament, doni les explicacions oportunes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel.
Doncs sotmetem a votació aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?



DSPC-C 501
10 de juny de 2020

Sessió 26 de la CI  54

Hi han 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Sub-
grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Per tant, la sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’emparament i els possibles conflictes 
d’interès dels encarregats de la defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra 
per la Divisió d’Afers Interns queda rebutjada per 9 vots a favor, 12 en contra i cap 
abstenció.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
perquè informi sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació 
Interna de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a la 
consellera de Cultura

356-00766/12

L’onzè punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les possibles 
filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General de la Policia so-
bre la investigació a la consellera de Cultura, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciuta dans. Per defensar la sol·licitud té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. No repetiré l’argument, és el mateix que el punt 7 que 
hem pogut aprovar en aquesta comissió. 

I en aquest sentit, demanar el vot favorable del segon responsable, també, del 
Departament d’Interior perquè sigui complementari i, com deia abans, que és el di-
rector general el màxim responsable del Departament d’Afers Interns. És comple-
mentària a la que ja hem aprovat en el punt 7 del conseller d’Interior i demanaríem 
el vot favorable també en aquest sentit.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel.
Doncs sotmetem a votació aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, i els subgrups parlamentaris de la CUP - Crida Constituent i del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà. 
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, s’ha produït un empat i queda rebutjada, en aquest cas, la sol·licitud de 

compareixença del director general de la policia davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Di-
recció General de la Policia sobre la investigació a la consellera de Cultura per 10 
vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

I sense més punts a tractar dins de l’ordre del dia, agrair-los la seva participació 
en la comissió d’avui. 

I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i tres minuts.
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