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SOCIETATFET DIVERS

«La situació és crítica per la intensitat de les
altes temperatures i sobretot per la durada»

Entrevista Eduard Plana
RESPONSABLE DE L’ÀREA DE POLÍTICA FORESTAL I GOVERNANÇA AMBIENTAL DEL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

El Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya, amb
seu a Solsona, debat des d’ahir
i fins divendres com fer una
comunicació més eficient del
risc d’incendis en un seminari
internacional. Les jornades,
coordinades pel responsable
de l’àrea de política forestal,
Eduard Plana, coincideixen
amb una forta onada de calor
que eleva al màxim el risc
d’incendi forestal. 

Com afecta els boscos aques-
ta onada de calor?

Les onades de calor no són es-
tranyes, són coses habituals que
passen cada estiu quan tenim en-
trades d’aire subsaharià. La parti-
cularitat d’aquesta és la intensitat

de la temperatura i, sobretot, la du-
rada, tenint en compte que la
principal eina que té la vegetació
per resistir el foc és la humitat, i dia
a dia va minvant. Per tant, la si-
tuació és crítica no només per la
intensitat de les altes temperatu-
res, sinó per la durada. També és
important la recuperació d’hu-
mitats, aquesta vegetació no s'hi-
drata durant la nit i comença ja
seca amb el primer sol i el procés
de dessecació continua, i això és
el que posa la situació tan alar-
mant.
A més, com que afecta tot el ter-
ritori això complica molt la gestió
de l’emergència perquè els mitjans
són els que són. 

Podem parlar de situació ex-
cepcional?

Això ho dirà l'estadística. Hem
de defugir de titulars alarmistes i

s’ha de matisar l'excepcionalitat.
És una onada de calor típica d’es-
tiu, en aquest cas més intensa
però com que venim d’uns estius
relativament frescos i humits,  això
ho està accentuant.  El que passa
és que aquestes onades de calor
ens traslladen en la nostra me-
mòria col·lectiva als anys que hi ha
hagut grans incendis perquè ofe-
reixen unes condicions que fan
més fàcil que els focs agafin una
dimensió que es fa molt difícil de
controlar per part dels mitjans
d’extinció per molts que en tinguis. 

A les elevades temperatures
també s’hi suma l’increment de
l’ús lúdic del bosc durant l’estiu.

Sí, molta gent és de vacances, hi
ha molts estrangers que vénen
que no són conscients i això obli-
ga a fer una certa regulació de l’ús
públic, com per exemple als ac-

cessos a Montserrat, perquè so-
bretot la prioritat és protegir les
persones i les estructures, i també,
si es pot, el bosc, però sobretot les
vides humanes, i ara els incendis
tenen un comportament que no
només afecten boscos sinó també
persones i infraestructures. 
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QUERALT CASALS SOLSONA «L’onada afecta tot el

territori i això complica molt la

gestió de l’emergència perquè

els mitjans són els que són

«La situació obliga a fer

una regulació de l’ús públic

perquè la prioritat és protegir

persones i infraestructures»

Eduard Plana a la seu del

Centre Tecnològic Forestal

de Catalunya, a Solsona

g L’ONADA DE CALORLA LLUITA CONTRA ELS INCENDIS

El 1986 i el 1994, els anys dels fa-
tídics incendis, a Montserrat es va
cremar el 64% del bosc. Una bona
part s’ha regenerat des de llavors,
però encara preocupa molt la pos-
sibilitat que, tard o d’hora, algun
foc descontrolat torni a queixalar
el massís, inquietud que es va fer
palesa dimarts amb el tancament
dels camins del parc natural, per
l’onada de calor i la sequera.

Per evitar cap ensurt, les insti-
tucions s’han proposat protegir
la muntanya netejant el bosc de di-
verses zones estratègiques del vol-
tant del parc natural. La manera:
contractar una vintena de treba-
lladors forestals, perquè hi acla-
reixin la vegetació, i enviant-hi
després vuit ramats de vaques,
ovelles o cabres perquè es mengin
el sotabosc. El bestiar, per tant, es
converteix en el garant impres-
cindible de l’èxit del projecte.

«Si netegem 5.000 hectàrees al
voltant del parc natural, en llocs es-
tratègics, impedirem que un foc
avanci i estarem protegint així un
àmbit molt més gran de territori,

de fins a 32.000 hectàrees», expli-
cava ahir Joan Puigdollers, diputat
d’Entorn Natural de la Diputació,
una de les institucions impulsores
del projecte, juntament amb la
Fundació Catalunya la Pedrera,
la Generalitat i l’Associació de Pro-
pietaris de l’Entorn de Montserrat.
L’àmbit que en sortirà beneficat,
per tant, va molt més enllà del parc
natural i abraça des de Sant Sal-
vador i Castellgalí fins a Viladeca-
valls i Esparreguera per tal que, si
es declara un incendi en qualsevol
lloc d’aquesta àrea, no avanci pe-
rillosament fins al parc natural.

El projecte, que rep el nom de
Life Montserrat, ja fa temps que ca-
mina, tal com ja n’havia informat
Regió7. Però va ser ahir que es va
presentar públicament a Mont-
serrat, coincidint amb la neteja de
les primeres 300 hectàrees de ter-

reny per part dels forestals. Aques-
ta superfície, per tant, ha quedat a
punt perquè properament hi pu-
guin pasturar els dos ramats de va-
ques que ja hi ha hagut els darrers
anys a la zona de Can Maçana, i
que sumen 190 caps de bestiar.

A mesura que els forestals acla-
reixin més bosc, els responsables
del projecte confien sumar-hi més
grups d’animals: a la zona del
Bruc i de Marganell, hi caldran dos
ramats més de vaques. A la zona de
la vall del Llobregat, hi caldran
quatre ramats, en aquest cas de ca-
bres i ovelles. En l’actualitat, l’A-
juntament de Collbató ja té un
ramat de cabres al seu terme.

Els promotors confien trobar ra-
maders joves de la zona perquè as-
sumeixin les pastures. El projecte,
finançat parcialment per la Unió
Europea, preveu comprar el bes-
tiar i entregar-lo als ramaders, que
se n’hauran de fer càrrec. La in-
tenció és que, quan s’hagi acabat
el pressupost (3,5 milions d’euros),
aquests ramaders hagin pogut es-
tablir el seu mitjà de vida i hi pu-
guin mantenir així les pastures.

JOSEP SALLENT | MONTSERRAT

Montserrat confia que vuit
ramats de vaques, ovelles i
cabres la protegeixin del foc
Un projecte amb fons europeus donarà feina a vint forestals i a vuit

ramaders per endreçar 5.000 hectàrees de bosc de l’entorn del massís


Vaques pasturant pel parc natural de Montserrat, a la zona de Can Maçana

ARXIU/JORDI ESCUDÉ

En els darrers anys, ja hi ha la
presència de dos ramats de
vaques i un de cabres, però es
volen ampliar a partir d’ara

g LES ZONES ESTRATÈGIQUES ON ES NETEJARÀ EL BOSC I S’HI DESTINARAN LES PASTURES

Parc Natural de
Sant Llorenç del
Munt i l’Obac

Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat

Sant Salvador
de Guardiola

Marganell

Castellgalí

Castellbell i el Vilar Rellinars

Vacarisses

Viladecavalls

Esparreguera

Collbatóel Bruc

Ullastrell

Sant Vicenç
de Castellet

Monistrol de
Montserrat

Olesa de
MontserratZones d’actuació

Àmbit beneficiat
del projecte

 Total de la superfície específica
d’actuació: 5.000 hectàrees
 Total de l’àrea: 32.000 hectàrees




