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Fitxer 7 

Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política forestal 

300-00219/13 

Continuem amb el desè punt de l'ordre del dia, amb la interpel·lació al Govern sobre 

la crisi energètica i social presentada pel Grup Parlamentari de... Disculpeu, eh? 

Novè punt de l'ordre del dia. Novè punt de l'ordre del dia. Ja havia girat full, ja volia 

anar més ràpid. El novè punt de l'ordre del dia, interpel·lació al Govern sobre l'impuls 

de la política forestal, ara sí, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. I té la paraula per exposar la interpel·lació la diputada senyora Rosa 

Maria Ibarra. 

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades i diputats, Catalunya és un país de 

boscos, i així ens ho demostren les dades. Gairebé el seixanta-quatre per cent de la 

superfície total de Catalunya és forestal. Això equival a prop de..., bé, a alguna cosa 

més de 2 milions d'hectàrees. I ho és de diferents tipologies: prats, matollars, erms 

naturals, i també, evidentment, superfície arbrada. Es té la idea que la superfície 

forestal s'està reduint, però passa tot just el contrari. La superfície forestal a 

Catalunya va incrementant-se any rere any. La causa d'això, evidentment, és 

l'abandonament progressiu i intens de l'activitat agrària i ramadera. Per tant, tenim 

un primer factor que hem de tenir en consideració: la gran extensió de la superfície 

forestal i que, a més a més, va en increment.  

Però tenim un segon factor que també hem de tenir en compte, que és el del canvi 

climàtic, que ha esdevingut una realitat crua en aquest estiu, amb temperatures 

altíssimes en molts dies, en moltes setmanes, amb molts mesos sense pluja. Això 

és evident que té les seves conseqüències sobre la massa forestal. Boscos d'alta 

densitat estancats en el seu creixement, inestables, diàmetres petits, manca de 

masses adultes, regeneració deficient, desestructurats i amb elevada continuïtat, un 

combustible vertical i horitzontal i molt vulnerables als incendis. Els últims incendis 

produïts a Catalunya han posat de manifest el perill real d'un gran incendi de 

magnitud d'aquestes descomunals, dels que se'n diuen de sisena generació. És 
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difícil predir la seva evolució, d'aquests incendis, i tenen una alta capacitat de 

col·lapsar els sistemes d'extinció. 

Els casos més paradigmàtics els hem pogut veure a Grècia i a Califòrnia, per 

exemple, el 2018. Davant d'incendis d'aquest tipus, ens diuen els experts que 

pràcticament el que es pot fer és retirar els efectius d'extinció i protegir la població 

evacuant-la de la zona afectada. És evident, doncs, que hem de trobar una altra 

manera de lluitar contra aquests incendis, i aquesta manera és evitant, en la mesura 

del possible, les causes que desemboquen aquests grans incendis. No podem lluitar 

contra la sequera que afecta els boscos. Evidentment, hem de lluitar contra el canvi 

climàtic, però això té un recorregut molt més llarg de la possibilitat, doncs, d'evitar 

aquests incendis a curt termini.  

Però sí que podem evitar o sí que podem treballar sobre l'estructura d'aquests 

boscos, sobre la seva continuïtat, sobre les masses que poden convertir-se en 

combustible, i això només es pot fer amb gestió forestal. La millor eina contra 

aquests incendis és la gestió forestal, l'impuls del mosaic agroforestal, compaginant 

diferents activitats econòmiques i usos del sòl, des de la protecció dels paisatges 

agraris singulars fins a tenir cura dels límits dels fronts urbans, passant per la 

recuperació d'espais agrícoles abandonats. El mosaic agroforestal, segons els 

experts, en aquests moments hauria de comportar la reducció de quinze mil 

hectàrees de bosc, estratègicament situades per tal de trencar la continuïtat de les 

masses boscoses, que poden comportar un risc més elevat de grans incendis. És a 

dir, tenim 2 milions d'hectàrees i n'hauríem de treure quinze mil. 

Però parlar de la gestió forestal és també parlar de la propietat forestal, que en la 

seva majoria, un setanta-cinc per cent, és privada. I parlar també del sector 

econòmic relacionat amb el bosc: silvicultors, empreses que es dediquen a la fusta, 

a la biomassa, etcètera. I hem de tenir en compte que si es vol fer una bona gestió 

forestal haurem de planificar aquesta gestió. I aquí ens trobem amb un primer 

problema. De fet, consellera, com vostè sap, només una tercera part de la superfície 

forestal de Catalunya està planificada i, a més, de manera desigual, perquè no tota 

la propietat és igual, canvia molt segons l'àmbit territorial. Per exemple, a les 

comarques de Tarragona tenim una propietat molt petita, fragmentada, molt més que 
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en d'altres indrets del país, cosa que fa més difícil la seva gestió i la seva planificació. 

I com sap, consellera, els instruments de planificació són totalment imprescindibles 

per a una correcta gestió del bosc.  

Quant al sector econòmic que depèn del bosc, el sector forestal, veiem que si bé 

suposa un percentatge molt petit del PIB de Catalunya, és un sector fonamental 

perquè, a més de produir productes de qualitat i de proximitat amb l'aprofitament del 

bosc, produeixen un bé molt valuós, molt: la seguretat. La seguretat davant 

d'aquests grans incendis. 

I en l'activitat econòmica, des del nostre punt de vista, està la clau d'una bona i 

suficient gestió forestal, i, per tant, hem d'impulsar i hem d'ajudar a que aquest sector 

afronti els problemes amb els que es troba, per exemple, per trobar treballadors 

formats i amb experiència al bosc i perquè aquests treballadors tinguin continuïtat 

en aquesta activitat i no en marxin a d'altres. Però també cal l'acompanyament i no 

només la fiscalització per part de l'Administració en la seva activitat. I per què diem 

que cal impulsar el sector forestal a Catalunya? Doncs perquè a Catalunya es dona 

el que es podria dir «la paradoxa forestal». Tenim dèficit de gestió, per tant, produïm 

poca fusta dels nostres boscos –1 milió de metres cúbics l'any, més o menys, mentre 

que la nostra indústria consumeix 7 milions de metres cúbics. Aquest dèficit es 

compensa important fusta de l'exterior. Per tant, cal impulsar el sector perquè 

puguem aprofitar el potencial dels nostres boscos, assegurant, a més, que això 

beneficia la prevenció d'incendis. Sempre acabem amb aquest bé superior que és la 

prevenció d'incendis.  

I davant de tot això, consellera... Bé, hem mirat què feia el seu departament. I miri, 

li podríem dir que, doncs, tenen marge de millora, no? Tenim una llei del 1988. I, 

evidentment, doncs, del 88 fins ara Catalunya ha canviat molt i els boscos també. 

No sempre cap a bé, eh?, tot s'ha de dir, però, evidentment, tenim una situació que 

ha canviat i que hem d'adaptar a la llei, a les dinàmiques forestals actuals. Tenim, a 

més, o més aviat no tenim, un pla general de política forestal, ja que l'últim que es 

va redactar es va deixar sense efecte pels tribunals a instàncies d'una organització 

ecologista. 
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Tenim una agenda forestal 2020-2025 que és un full de ruta acordat amb el sector, 

però, segons diu el propi document, en cap cas no pretén substituir documents més 

estratègics com el pla general de política forestal, ni tampoc determinar on han 

d'incidir els pressupostos disponibles. I tenim dues estratègies: l'estratègia per 

promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola –en aquest cas, 

no hi ha dotació pressupostària i només es diu que s'apliquin els fons que arribin del 

ministeri o d'Europa– i l'estratègia de bioeconomia de Catalunya, que també parla 

de gestió forestal i que sí que aporta unes partides vinculades al document. Però la 

veritat és que no les hem vist reflectides en el pressupost del 2022. Per tant, falta de 

regulació i de planificació. Documents que ens semblen més documents de bones 

intencions que no pas accions efectives per a l'impuls de gestió forestal. I al final ens 

n’hem d'anar a veure, no?, què diu el pressupost. Perquè al final les prioritats 

polítiques, doncs, en bona part es mesuren amb els recursos econòmics que s'hi 

destinen.  

I si veiem el pressupost que aquest govern i el seu departament destina a la gestió 

forestal, a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals, està clar que aquest no és 

per a vostès, almenys al nostre entendre, un tema prioritari. El pressupost dels últims 

cinc anys de la direcció general era d'uns 30 milions d'euros, arrodonint. Enguany el 

pressupost s’ha 
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doblat, és cert, però perquè han arribat fons europeus, però molt ens temem que si 

no haguessin arribat a aquests fons, el pressupost seguiria sent..., doncs, aniria en 

la tònica dels últims anys, i aquest import és, evidentment, insuficient.  

Sap quant hi destina, consellera, en aquest àmbit la Diputació de Barcelona? Doncs 

una mica més d'11 milions d'euros. 11 milions d'euros per a la província de 

Barcelona, que té 500.000 hectàrees de massa forestal. Si fem els càlculs, veiem 

que la Generalitat destina uns quinze euros per hectàrea per tot el país, la Diputació 

de Barcelona n'hi destina vint-i-dos.  
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Per tant, dotació pressupostària totalment insuficient per un tema tan important per 

a Catalunya, com ho és el dels boscos, el de la superfície forestal. I miri, a banda del 

pressupost, encara ens preocupa més l'execució del pressupost de la direcció 

general. Les últimes dades de dels que disposem ens diuen, les de final d'agost, que 

només s'han executat un vint-i-tres per cent.  

Aquí tenim un problema. Si veiem que els altres anys s'executava gairebé la totalitat 

del pressupost, i enguany, que el doblem, només hem pogut executar-ne un vint-i-

tres per cent, doncs, això ens indica que aquí hi ha un problema. O un problema de 

musculatura suficient pública per impulsar projectes on destinar aquests recursos, o 

potser és que el sector privat també es troba limitat, perquè durant massa temps hi 

ha injectat pocs diners, i, per tant, no té l'estructura necessària per aplicar-la als 

recursos al territori. En tot cas, s'han de buscar les vies per executar aquests 

recursos, s'ha de generar el teixit per fer-ho públic i privat, per fer possible aquests 

recursos, i perquè hem d'aspirar a no tenir aquests recursos excepcionals de manera 

excepcional, només quan venen d'Europa, sinó destinar-los sempre.  

En definitiva, consellera, molta feina a fer per potenciar un sector forestal que té 

marge de créixer, i que, a més, l'impacte econòmic que això pot generar en el món 

rural, com li han dit, genera un factor importantíssim, i, sobretot, amb l'escenari 

climàtic que tenim, com és el de la seguretat davant de la prevenció contra els 

incendis. I, per tant, ens aporta aquest valor afegit que té incidència important en el 

món rural, sobretot si tornem a recuperar finques que han estat abandonades, i, per 

tant, les destinem a la producció, però també en el món urbà, és a dir, en el conjunt 

del país. Per això, al nostre entendre, és fonamental, és estratègic el tema dels 

boscos a Catalunya. 

Gràcies.  

(Aplaudiments.)  

La vicepresidenta segona 

Gràcies, diputada. Per la resposta, té la paraula la consellera d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà. 

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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Moltíssimes gràcies. Bona tarda, una vegada més. Diputada, de fet, coincideix 

aquest Govern i també el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural, evidentment, en posicionar com una necessitat de país el fet d'apostar per la 

gestió sostenible dels boscos catalans. De fet, és cert que ens trobem en un context, 

i vostè n'ha parlat, en un context sense afany, evidentment, també de voler crear cap 

alarmisme, eh?, però sí amb la voluntat també d'atorgar-li la importància que, 

òbviament, té un context d'emergència forestal. Crec que ho podem dir 

tranquil·lament així, eh?  

Per una banda, aquests boscos estan patint els efectes del canvi climàtic, davant la 

falta, doncs, de pluja, de la sequera persistent, l'augment continuat també de les 

altes temperatures. De fet, podem dir que tenim uns boscos estressats. I per l'altra, 

l'abandonament, n'hem parlat en més d'una ocasió, en algun altre tipus 

d'interpel·lació, doncs, l'abandonament del món rural i de la gestió forestal també, 

que ha fet que hi hagi boscos molt densos, amb molt sotabosc, i, per tant, molts 

arbres, doncs, competint per l'aigua, ho podem dir així de clar. Més biomassa també 

acumulada, en definitiva, més combustible, i aquesta continuïtat de massa forestal 

que no ajuda.  

El resultat d'aquesta casuística, doncs, és una situació de gran càrrega de 

combustible, com dèiem, disponible en uns boscos que estan alhora 

estressadíssims, i que, en gran part, estan mancats de gestió, que també ho ha 

posat de relleu. I, per tant, un gran risc d'incendi, que podria ser la radiografia que 

compartim, malauradament, eh?  

Ara bé, i aquí segurament és on potser discrepem en alguna qüestió. Davant de la 

realitat d'aquest mosaic, d'aquest estat forestal, i alhora també de la necessitat 

d'actuar-hi, cregui'm que ja s'està treballant, i s'està treballant de valent per definir 

una política forestal seriosa, rigorosa, musculada, de país, que doni resposta als 

nous reptes climàtics, ambientals, però també socials, actuals, i que es desenvolupi 

també en base al treball conjunt de tots els agents del territori, eh? Perquè aquí 

també pensem que és important.  

De fet, el Departament ha fet una aposta ferma per la gestió forestal sostenible dels 

boscos del país. Hem doblat el pressupost, que va passar de 25,6 milions d'euros el 
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2020 a 50,3 milions el 22. Jo crec que no és una dada menor. És insuficient? Doncs 

possiblement sí, evidentment. I ho és perquè sempre, de fet, aspirem a tenir-ne més 

i a fer-ho millor, no? Només faltaria.  

Permeti'm recordar-li també que en un context d'inestabilitat com el que estem vivint, 

doncs, les emergències socials, econòmiques, i alhora també les ambientals són 

múltiples i són diverses. I totes aquestes emergències, doncs, el Govern, òbviament, 

ha de saber donar-li la resposta convenient per no deixar ningú enrere, que també 

és un dels temes que més ens preocupa. 

Dit això, si em permet, explico de manera molt breu com donem resposta des del 

departament a les necessitats. Jo crec que d'alguna manera, indirectament, també 

li contesto una de les coses que m'ha dit, i llavors tindrem també la segona part de 

la interpel·lació, per si n'ha quedat alguna oberta.  

De fet, ho hem fet desplegant una política forestal que nosaltres basem en quatre 

eixos, tots ells igual d'importants. La primera és la prevenció d'incendis forestals, que 

indirectament també n'ha parlat; l'adaptació al canvi climàtic, que és extremadament 

important; l'altra és la biodiversitat, i l'última, la bioeconomia. Aquests són els quatre 

eixos.  

El primer és la prevenció d'incendis forestals. Saben que aquest gener, doncs, vam 

presentar el pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2025, que multiplicava per 

sis també el pressupost anual. Una inversió, deixi-m'ho dir també, històrica, de més 

de 72 milions d'euros que s'executaran entre el 2022 i el 2025. Un pla que ha de 

servir per una cosa molt òbvia, que és preparar els boscos catalans per fer front a 

aquesta emergència climàtica i als incendis de sisena generació.  

Estem en un bosc mediterrani. Els boscos mediterranis són inherents als incendis, i, 

evidentment, només hi ha dues maneres d'evitar-ho, eh? Els boscos, per adaptar-

se, o cremen, o, evidentment, se'ls gestiona. Nosaltres optem per aquesta gestió.  

Aquest pla implica inversions directes en zones estratègiques molt concretes, ajuts 

a la propietat forestal, que, com molt bé ha dit vostè també, el setanta-cinc per cent 

de la propietat forestal està en mans privades al nostre país. Foment també d'un 

paisatge en mosaic, i aquí posar en valor, doncs, sempre aquesta necessitat de que 

la terra la menin els nostres pagesos i tinguem ramaderia extensiva i tinguem un 
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paisatge viu. Evidentment, suport als municipis, suport als ADF's, desplegament del 

Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i la millora també dels sistemes de 

predicció de risc del país. 

El segon, que és l'adaptació al canvi climàtic, també molt important. En aquest cas, 

estem treballant en el foment de la planificació forestal. És bàsic, la planificació 

sempre és bàsica per definir quines actuacions cal realitzar i en l'execució d'aquestes 

actuacions també. I el pressupost destinat a la planificació i a l'execució, en aquest 

cas, de treballs forestals, és a prop de 6 milions d'euros. I els ajuts a la gestió, en 

aquest cas, forestal sostenible, que inclou també les finques públiques però també 

les privades, està als 11 milions d'euros. 

El tercer dels eixos, la biodiversitat, ja ho hem dit, aquesta necessitat d'apostar per 

la gestió, però, alhora, la conservació també dels boscos per garantir-ne tots els 

serveis ambientals que ens aporten i que, massa vegades, aquests dos mons s'han 

donat l'esquena, com hem dit en més d'una ocasió. Estem treballant pel Catàleg de 

Boscos Madurs de Catalunya, que, de fet, presentarem el primer semestre del 23, 

acompanyat d'una ordre d'ajuts per la seva conservació també en aquest cas. 

I finalment, el quart dels eixos, molt important, que és la bioeconomia, perquè la 

posada en valor dels productes forestals... De fet, sempre parlem d'aquesta 

necessitat de la valorització de la fusta. El valor dels poders forestals jo crec que és 

la resposta –també vostè, d'alguna manera, ho ha apuntat– imprescindible per 

garantir també la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal del país. És a dir, 

també de poder-s’hi guanyar, evidentment, la vida. Des del Departament estem 

treballant per fomentar aquesta bioeconomia forestal, per garantir aquesta viabilitat 

econòmica, i ho fem mitjançant el desplegament de l'agenda forestal i la dinamització 

de la gestió en les finques públiques. 

De l'agenda forestal, concretament, destacar-ne tres o quatre accions. La primera, 

els ajuts per a la mecanització del sector forestal. Aquesta és una demanda del 

mateix sector. Modernització posada al dia. Aquí hi ha una dotació anual que hi és 

enguany, amb aquests nous pressupostos i amb aquest augment, que permet 

abaixar també costos i modernitzar el sector, que és un tema important. I aquí hem 

de posar molt l'accent en aquest camp. 
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També el Pla de Formació i Capacitació Forestal. Aquest és un altre tema, suposo 

que lligat al fet de no guanyar-s’hi la vida, doncs treballar al bosc no és una cosa 

extremadament ben vista. Això li hem de donar la volta, òbviament, tenim molt bosc 

per treballar i, òbviament, passa, ho repeteixo, per la valorització de la fusta i un bon 

pla també de comunicació justament en aquest sentit. 

Hem repassat, per tant, molt ràpidament, aquests quatre eixos de la política forestal 

del Govern, però abans d'acabar deixi'm dir també, amb algunes coses que ha dit... 

Voldria emfatitzar l'instrument d'ordenació a través del qual es vehiculen aquestes 

actuacions, que estan totes elles agrupades en aquests quatre eixos. N'ha parlat 

vostè també. Ja treballem en el nou Pla General de Política Forestal amb l'objectiu 

de tenir-lo redactat, com molt enllà, a mitjans de l'any vinent, el 2023. Aquest és 

l'objectiu. Cal tenir en compte que el pla ha de passar molts processos de participació 

pública i, evidentment, l'avaluació ambiental. Portem molta feina feta. Estic parlant 

de que si el podem tenir en mig any no el tindrem en set mesos, eh? I la idea és 

l'aprovació durant el primer semestre del 23. I, finalment, deixi'm que li digui que la 

redacció d'una nova llei forestal –que encara n’ha parlat poc– no la tenim inclosa en 

el pla normatiu, però això no tindria perquè ser un problema. Però no el considerem, 

en aquest cas, un instrument necessari ni urgent, perquè ja impulsem reglaments en 

aquest sentit i perquè ja tenim un pla general i perquè l'hem treballat amb el sector i 

perquè també tenim aquest pla estratègic fins al 2025 que estem acomplint. Aquí la 

idea és posar en valor, sens dubte, la fusta, valorització de la fusta, mecanització, 

formació, evidentment, i, òbviament, més recursos. 

I tres coses per acabar. Primera constatació, si em permeten: els boscos del nostre 

país, els boscos catalans es troben en una situació d'emergència; això és una 

evidència. I ho estan perquè estan patint els efectes del canvi climàtic i 

l'abandonament del món rural. Aquesta és una constatació i n’hem de ser totes i tots 

molt conscients. La segona és una necessitat de país, apostar –i per això celebro 

també aquesta iniciativa– per la gestió i la conservació d'aquests boscos. I tercer, el 

Govern i el Departament ja disposem en aquests moments dels instruments 

necessaris per afrontar aquest repte. Dels instruments. Ara bé, aquests instruments 

els hem de fer més forts, més musculats, de ben segur, i, sens dubte, amb més 

pressupost. Entre d'altres, aquests instruments és el Pla General de Política 
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Forestal, que per nosaltres és l'instrument que definirà el marc d'actuacions dels 

propers mesos. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta segona 

Gràcies, consellera. Per a la rèplica (aplaudiments) té la paraula la diputada Rosa 

Maria Ibarra. 

Rosa Maria Ibarra Ollé 

Gràcies. Consellera, veig que compartim la diagnosi. De fet, moltes vegades 

compartim les diagnosis dels temes en els que parlem, no? Però, evidentment, no 

podem compartir la valoració que fa de les polítiques que estan engegant. No podem 

compartir, com, evidentment, 30 milions o 50 milions d'euros, més val això que res, 

però són totalment insuficients. I, a més a més, el fet que no es puguin executar –i 

ho estem veient en aquest exercici– vol dir que el sector públic no té la musculatura 

suficient per poder-los executar i el sector privat ha estat escanyat durant tant de 

temps que tampoc té la suficient musculatura perquè això pugui tirar endavant. Per 

tant, no podem coincidir amb aquesta, diguem-ne, valoració que fa de la feina que 

fa el departament i el Govern en general. De fet, vostè parlava del Pla General de 

Política Forestal i deia que ja ho estan treballant i que preveuen tenir-lo redactat el 

primer semestre del 2023. Escolti'm, vostès van aprovar l'inici dels tràmits el 22 de 

setembre d'enguany, fa encara no un mes. Inici dels tràmits. Quantes coses s'han 

aprovat l'inici dels tràmits i que han quedat dins del calaix i no s'han fet? Tant de bo 

això no sigui així, però, evidentment això no ho tindrem el primer semestre del 2023. 

Tant de bo m'equivoqui i hagi de rectificar, però molt em temo que no ho tindrem.  

Evidentment, però, sí que coincidim amb vostè quan diem que, per frenar el bosc, el 

que s'ha de fer és consolidar l'activitat agrària i ramadera. No podem perdre ni un 

pagès més ni un ramader més. No podem perdre un pam de terra més cultivable. I, 

per tant, hem de desplegar tots els instruments que tinguem per poder fer possible 

això. Hem de desplegar la Llei d'espais agraris. Hem vist que, per fi, després que 

s'aprovés el 2019, ara anuncien el reglament del registre de parcel·les en desús. 

Esperem, doncs, que, perquè això funcioni realment i sigui realment operatiu, no 
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haguem d'esperar tres anys més. Ens felicitem de que això tiri endavant. Però a 

banda de l'accés 

 

Fitxer 9 

 

a la terra. En tot cas, el que hauríem de promoure també és la facilitació dels tràmits 

a la pagesia. I, si parlem en l’àmbit forestal, hem de parlar, per exemple, de les 

rompudes. Hem d’agilitzar els tràmits en temps i en forma perquè aquelles persones 

que vulguin recuperar finques que fa anys que estan abandonades i en les que ha 

crescut el bosc ho puguin fer. I la millor manera d’agilitzar tràmits i escurçar terminis 

és treballar de manera coordinada entre departaments, diferents departaments, o 

entre el seu mateix departament, que, d’alguna manera, la visió productiva i la visió 

ambientalista ara estan sota un mateix paraigua i teòricament hauria de ser més 

fàcil. 

Igualment, caldria assentar criteris i protocols de manera que no depenguin, 

determinades actuacions, d’un criteri d’un tècnic o d’un altre, depenent del territori 

on sigui, no? Calen programes de treball transversals fomentant el treball de manera 

col·laborativa, amb gestió àgil i moderna. Aquesta és la millor manera de lluitar 

contra els incendis, però també hi ha altres factors, no? Hi ha..., per exemple, pensar 

que si ens sobren quinze mil hectàrees de bosc repartides estratègicament per 

Catalunya, potser en podem aprofitar algunes d’aquestes per posar-li energies 

renovables; potser seria una solució. El departament hauria de liderar, si més no, 

aquesta planificació, la de les energies renovables, i també la de la gestió forestal, 

com d’altres coses. 

La llei forestal de Catalunya. Vostè deia: «No me n’ha parlat gaire.» Per nosaltres sí 

que és una prioritat. Els que venim del món del dret sabem que un reglament no és 

una llei –no és una llei. I, per tant, no poden substituir les lleis, els reglaments. 

Del pla general de política forestal ja n’hem parlat. Importantíssims els plans 

d’ordenació de recursos forestals o l’impuls de la gestió conjunta. I això és 
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fonamental en territoris tan petits que, doncs, la gestió individualitzada dels 

propietaris és molt difícil. 

I el que també hauria de fer el Govern de la Generalitat és complir amb els 

ajuntaments, consellera, també en matèria forestal. I en tenen l’obligació, tal com 

estableix la llei de mesures de prevenció en les urbanitzacions. Per tant, hi ha 

d’haver recursos per a les subvencions, hi ha d’haver acords de cooperació, hi ha 

d’haver coordinació amb els ajuntaments, perquè ells sols no poden fer front a la 

realitat forestal que tenen. 

I, evidentment, ajudem el sector forestal. Expliquem quina és la realitat dels boscos 

de Catalunya perquè la ciutadania aprengui a valorar la gran tasca que fan els 

silvicultors i la necessitat de la gestió forestal. Promovem la construcció amb fusta. 

Estem convençuts que l’activitat relacionada amb l’extracció de fusta i de la 

biomassa dels boscos és el millor incentiu per a la gestió forestal. I, en definitiva, 

consellera, molta feina a fer en l’àmbit forestal per garantir la seva resiliència davant 

del canvi climàtic, la lluita contra els grans incendis, però sobretot per garantir que 

tenim un país divers des del punt de vista agrari, forestal i mediambiental.  

Consellera, a nosaltres ens hi trobarà, en aquesta feina, com sempre ho hem estat 

per als grans temes de país. Som-hi! 

(Aplaudiments.) 

La vicepresidenta segona 

Gràcies, diputada. Per a la rèplica té la paraula la consellera d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural. 

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Sí, gràcies. Molt, molt ràpidament i de manera telegràfica. De fet, gràcies per aquesta 

mà estesa. També, de fet..., com el tema que parlàvem abans, eh? De fet, són 

temes, aquests, de país. Són temes, evidentment, que necessiten el suport més 

extens dels escons d’aquesta cambra. 

En qualsevol cas, jo crec que en aquest cas, escoltant-la, a vostè, no només avui, 

sinó també en el debat de política general el senyor Illa... En aquest sentit, el bosc 

de Catalunya, els boscos de Catalunya són –i això és important que ho expliquem 
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més i millor– també el pulmó ambiental, el pulmó econòmic i el pulmó social que 

necessitem. 

És evident també que sense adonar-nos-en... I això ho he explicat moltes vegades; 

ho he explicat moltes vegades parlant, més que tot, del sector primari, eh? Ens 

n’adonem, que és un sector imprescindible, quan cada vegada queden menys 

pagesos, quan cada vegada perdem més pams de terra. I per això hi ha hagut un 

moment que hem d’explicar a la ciutadania que és imprescindible per al mosaic que 

avui hem parlat, quan parlem de política forestal –però no només per això, també 

quan parlem de sobirania alimentària o quan parlem dels nostres pagesos i 

pageses–, el fet de que aquests i aquestes s’hi puguin guanyar la vida perquè 

puguem continuar mantenint aquest mosaic tan extremadament necessari quan 

parlem justament de boscos del nostre país o quan parlem senzillament 

d’alimentació. 

Li he parlat del pla general. Per nosaltres és vital. Jo entenc que vostè pugui dubtar 

de la consellera o de quan el Govern pot dir..., el Govern que sigui pot donar una 

data. Però, senyora Ibarra, de moment una servidora no li ha fallat mai quan li ha 

parlat d’alguna data, eh? Aquí m’he mullat menys, perquè he dit «primer semestre 

del 23». No em faci dir un dia concret, però en qualsevol cas aquesta és la intenció. 

Ja hi portem treballant amb molt interès. El sector –em consta que també ho sap–, 

en aquest sentit, també hi està extremadament implicat. Crec, sens dubte, que el 23 

pot ser l’any dels boscos. Hem de ser capaços de que així sigui. 

I li agafo també el guant quan vostè ens parla... És veritat que hi ha diners. Mai són 

prous, els recursos. I, quan parlem de política forestal, li asseguro que mai en són 

prous, justament perquè tenim un seixanta-vuit per cent de bosc al nostre país. Però, 

deixi’m-li dir: no s’amoïni per l’execució del pressupost; ens els gastarem, 

evidentment, tots. 

I una cosa també és veritat: moltes vegades quan augmentem recursos..., i això ens 

hi hem trobat i ens hi hem trobat també a la Direcció General d’Energia, ens hi hem 

trobat a la Direcció General de Polítiques Ambientals, ens hi hem trobat també a la 

Direcció General de Polítiques Forestals i Ecosistemes Forestals, que quan tenim 

més recursos ens falten recursos humans; que, de fet, quan tenim aquests recursos 
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ens falten equips per fer els plans de prevenció prioritaris, per exemple, que hem 

d’executar abans de que tornem a començar la campanya d’incendis, etcètera. Els 

hem dotat, ho hem dotat. 

També vostè convindrà amb mi que a vegades l’Administració és lenta, no només a 

l’hora de contractar, que també, sinó que al final tots els processos de contractació 

porten setmanes i, evidentment, els mesos passen ràpid i l’any, diguéssim, té 365 

dies. Però, en qualsevol cas, convençuts que executarem aquest pressupost, com 

no pot ser d’altra manera, perquè ens convé i ens convé moltíssim. 

També no sé si al país tindrem o no tindrem pressupostos, però, amb la vocació de 

tenir uns nous pressupostos, és evident que aquí la política forestal també seguirà 

creixent en recursos i, evidentment, també en aquest desplegament dels quatre 

eixos, que són quatre eixos extremadament importants, no un més important que 

l’altre. Sobretot, però, el tema de la prevenció d’incendis, per nosaltres clau. 

Evidentment, l’energètica pública... Parlava vostè no directament de l’energètica 

pública, però sí d’aprofitar els boscos. Això és molt més complicat explicar-ho en un 

privat, perquè el privat busca facilitats, espais diàfans i plans. Però, en qualsevol 

cas, també, també no només per a privats o per a projectes de privat, sinó també la 

pròpia energètica pública a aquest pas... Des del Govern també podem aprofitar, 

òbviament, tot això que vostè ens explicava. 

I acabo. Tenim una oportunitat. Vostè l'ha tret de relleu i jo ho he parlat en més d'una 

ocasió, i l’hi he posat també de relleu moltes vegades. En aquests moments tenim 

les polítiques més conservacionistes o més ambientals i les més productivistes en el 

mateix departament. Vostè sap –i no desvetllo absolutament cap secret a ningú– 

que això, durant anys, ha estat una problemàtica sense posar-me..., eh?, o sense 

donar més raó a un cantó o a l'altre, perquè es miraven d'esquena. Ara treballem 

plegats amb una política conjunta, i aquesta política, evidentment, és que els nostres 

boscos, que els boscos del país siguin gestionats de la manera més sostenible i 

puguem evitar, evidentment, qualsevol incendi forestal que, òbviament, no seria un 

incendi petit, sinó que seria un incendi ja d'unes dimensions desproporcionades. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)  
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, consellera. 


