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És possible lluitar contra
els incendis forestals

11 propostes 
per a l’acció
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El foc es va assabentar
El butà va substituir la llenya i el carbó, la ramaderia intensiva el pasturatge, 
l’hivernacle l’agricultura tradicional, les resines sintètiques les naturals, i el foc 
es va assabentar. L’abandonament de les activitats que mantenien els ecosis-
temes forestals amb baixa càrrega de combustible és la principal causa dels 
incendis forestals a  Espanya.

1 Converteix-te a la bioeconomia, 
tornant a emprar els recursos fo-

restals com els nostres avantpassats 
ho van fer, però amb la tecnologia 
actual i les noves aplicacions d’avui. 
D’aquesta manera substi tuiràs materi-
als d’alt consum energèti c i més emis-
sions, com l’acer i el formigó, o conta-
minants, com el plàsti c, per materials 
procedents dels boscos que a més són 
naturals, carboni-neutrals i fàcilment 
reciclables alhora que segresten car-
boni durant molt de temps.

El canvi climàtic ja ho patim
La variació de les condicions meteorològiques al nostre país, amb la disminució 
de precipitació de primavera i entrada més primerenca de les onades de calor, 
fan més vulnerables els boscos enfront dels incendis i els exposa durant més 
temps a condicions meteorològiques més extremes. Si a això s’uneixen grans 
quantitats de combustible als boscos i un paisatge continu, els incendis, a més 
de virulents, es converteixen en grans alliberadors de CO2 

a l’atmosfera.

2 No pots gesti onar el clima, 
però sí evitar que augmen-

ti  l’escalfament global consu-
mint productes derivats de la 
fusta, inclòs el paper. Aquests 
emmagatzemen el CO2 absor-
bit per l’arbrat de l’atmosfera 
en fer la fotosíntesi. Amb el 
seu consum evites que aquest 
CO2 emmagatzemat en forma 
de fusta torni a l’atmosfera si 
passés un incendi forestal o da-
vant de l’envelliment o mort de 
l’arbrat.
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O te escalfes amb el bosc, 
o el foc ho cremarà
El consum de combus� bles a base de fusta, com el pèl·let o l’estella, per a la pro-
ducció de calor i electricitat d’una forma controlada, permet extreure de l’eco-
sistema forestal grans quan� tats de fusta que en cas d’incendi es perdrien, a la 
vegada que s’evita l’emissió de grans quan� tats CO2 a l’atmosfera d’una forma 
descontrolada i sobtada i, per descomptat, l’augment de la perillositat de l’incen-
di. La fusta u� litzada en la fabricació del pèl·let sol procedir d’arbres de mida pe-
� ta o escassa qualitat, no vàlida per a altres usos, i que cal tallar per a la ges� ó 
sostenible del bosc.

3 Substi tueix l’ús de combusti bles fòs-
sils, com petroli i gas, per pèl·let, este-

lla o llenya procedent de boscos propers, 
així també podràs reduir la dependència 
energèti ca amb altres països, crearàs ri-
quesa i ocupació a aquells municipis més 
despoblats i que més ho necessiten i fa-
ràs rendible econòmicament la gesti ó del 
bosc per al seu propietari/ària i, per tant, 
en fomentaràs la seva cura. Si uses pèl-
let, estella o llenya de boscos propers re-

duiràs la petjada de carboni i les emissions de CO2 a l’atmosfera i el combusti ble 
dels nostres boscos el cremaràs a la teva estufa o caldera.

El sobrepès, 
l’estat que presenten els boscos

A partir de 1950, les activitats tradicionals desenvolupades als terrenys agrí-
coles i forestals com l’aprofitament de la fusta, les llenyes o altres productes 
forestals, no han deixat de disminuir al mateix ritme que no s’ha detingut l’èxo-
de rural. Va ser des de llavors que els boscos van començar a engreixar car-
regant-se de combustible any rere any. Si a això s’afegeixen nous paisatges 
de matollar, un clima mediterrani cada vegada més extrem i una major acces-
sibilitat a les masses forestals, la combinació és perfecta perquè els incendis 
forestals cremen tot aquest excés de combustible reduint els boscos a cendres.

4 Si fas servir productes a base de fusta i els seus derivats per ús estructural 
a edifi cació així com per revesti ments, fi nestres o terres; uses suro com 

aïllant natural; consumeixes begudes amb taps naturals; uses embolcalls de 
paper o cartó o vesteixes roba a base de teixits procedents dels arbres; a més 
de consumir productes naturals més sostenibles, estaràs contribuint a extreure 
biomassa dels boscos i que perdin pes, i, per tant, a prevenir incendis forestals 
o si més no que aquests no siguin tan virulents.
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Els boscos a Espanya s’expandeixen
La desforestació a Espanya no existeix, tot el contrari. Entre 1970 i 2020 la su-
perfície forestal espanyola va créixer més de 6,6 milions d’hectàrees, el país de 
la Unió Europea amb major creixement, a un ritme de 134.000 ha/any segons 
l’Inventari Forestal Nacional. A priori és una bona notícia, això no obstant, en-
trant en detalls, gran part d’aquestes zones correspon a formacions de matoll 
que colonitzen els terrenys agrícoles abandonats, entre altres. A més, moltes 
de les zones arbrades, resultat de la repoblació forestal, no es gestionen per no 
ser rendibles econòmicament per a la propietat. El resultat, centenars de milers 
de noves hectàrees forestals amb més risc de cremar i de propagar el foc.

5 Si consumeixes carn, llet i els seus 
derivats procedents d’ovelles, 

cabres i vaques procura que aquests 
siguin de règim extensiu perquè així 
fomentes que creixi la cabanya ra-
madera a les forests i que l’herba, el 
matoll i l’arbrat de la qual s’alimen-
ten els animals s’aprofi ti  i no acabi 
morint i converti nt-se en combusti ble 
fi, que és el que millor propaga els in-
cendis forestals.

Aquest segle els incendis 
no s’apaguen només amb aigua
La temperatura, la sequedat ambiental, la velocitat del vent i el relleu munta-
nyós, són factors que no podem controlar i que influeixen en el comportament 
del foc, particularment sobre dues de les seves variables: la velocitat de pro-
pagació i la longitud de flama. Quan aquestes sobrepassen determinats va-
lors, s’anul·len les capacitats dels serveis d’extinció. Fins ara, mai els disposi-

tius d’extinció havien comptat amb 
tants mitjans, però tampoc s’havien 
produït incendis tan perillosos com 
els dels últims anys i no només a 
Espanya, també als EUA o Austràlia.

6 Passa’t al coneixement cientí fi c 
forestal i del foc i descobreix la 

nova forma de lluitar contra els in-
cendis forestals del segle XXI a base 
de gesti ó del bosc, intel·ligència, ci-
ència aplicada, estratègia i professi-
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onalitat. Serà la manera d’aconseguir focs de menys intensitat que siguin capa-
ços de ser apagats pels mitjans actuals d’exti nció, assegurant la seguretat del 
personal i l’autoprotecció de la població. És la clau.

El paisatge que cremarà demà
La gran efectivitat dels dispositius 
d’extinció d’incendis forestals a 
Espanya, uns dels millors del món, 
frega el 95%. Tanmateix, el 5% dels 
incendis s’escapen al seu control, 
cremant els combustibles acumu-
lats de tots aquells incendis que no 
van aconseguir expandir-se abans 
perquè van ser apagats. És l’ano-
menada paradoxa de l’extinció.

7 Passa a l’acció i defensa un 
canvi del model actual, recla-

mant a les administracions públi-
ques inversió per aconseguir pai-
satges menys vulnerables al foc, 
és a dir, més resilients, que perme-
ti n als equips d’ exti nció d’incendis 
forestals ser encara més efecti us, 
sense que l’efi ciència en l’exti nció 
d’avui es tradueixi en major acu-
mulació de combusti bles per als 
incendis de demà.

Els incendis no 
només són per a l’estiu
Continuar amb la política iniciada els anys 80 d’augmentar cada any el pressu-
post dedicat als mitjans d’extinció suposa un cost cada vegada més inassolible 
per a les administracions públiques, a part de no abordar el principal proble-
ma: l’abandonament rural, especialment de l’activitat forestal (problema al qual 
també s’uneix, des de 2007, el descens dràstic del pressupost que les adminis-
tracions públiques dediquen a la prevenció).

8 En un escenari de canvi climàti c, on les sequeres cada cop són més habi-
tuals, les onades de calor arriben abans i són més intenses i, per tant, els 

esti us s’allarguen, les administracions públiques deuen ajustar les campanyes 
contra incendis a aquestes noves realitats anti cipant-se a elles. És important 
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que manti nguin operati us de prevenció i exti nció durant tot l’any organitzats 
de forma professional i dirigits per tècnics competent especialitzats com són 
les i els enginyers de forests, dotats de proacti vitat sufi cient per avançar-se a 
l’incendi i d’unitats especialitzades en incendis de major extensió i intensitat. 
No es tracta de més recursos, sinó d’opti mitzar els existents alhora que es crea 
treball estable i de qualitat al medi rural.

Espanya no està buidada
Al nostre país les formacions forestals han reocupat gran part del territori per-
dut els últims segles, però en un escenari diferent: ara gran part dels pobles es-
tan semiabandonats o abandonats i és creixent la construcció d’urbanitzacions 
al mateix medi forestal. La població rural té un nou risc, els incendis d’interfície 
urbano-forestal que compliquen l’extinció i que amenacen de forma greu les 
seves propietats i fins i tot les seves pròpies vides.

9 Assegura les teves propie-
tats i posa en marxa un pla 

d’autoprotecció per casa teva, 
urbanització, poble o les teves ex-
plotacions. Implanta les mesures 
necessàries per evitar danys a les 
teves propietats i posar en risc 
la teva pròpia vida amb l’arriba-
da de l’incendi. No permeti s que 
el foc s’emporti  el que més vols i 
assessora’t per professionals com 
els/les enginyers/es de forests.
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L’incendi, un més a la família
El foc sempre ha estat present a les forests, fins i tot abans del Neolític, i a això 
es va acostumar la vegetació mediterrània que va desenvolupar estratègies 
de supervivència, però també de convivència amb l’ésser humà, al qual va ha-
ver d’acostumar-se quan emprava el foc com eina per a la gestió del paisatge. 
Després de milers d’anys de convivència el resultat és un paisatge, producte del 
pas i ús continu del foc i de les tallades de la vegetació, donant lloc a una rica 
biodiversitat que ha estat possible per la bona convivència entre tots dos.

10 Igual que els boscos van conviure 
amb el foc ara us tocarà conviure 

amb els incendis forestals. Interessa’t per la 
història forestal del teu entorn (segur que 
trobaràs exemples tradicionals de l’ús del foc 
com carboneres, pegueres o forns de calç). 
En un context d’empitjorament de les con-
dicions climàti ques per als boscos, de més 
accessibilitat al medi natural, de paisatges 
carregats de combusti ble i d’abandonament 
rural, els incendis seran cada cop més pre-
sents, així que com més aviat sapiguem con-
viure amb ells, més fàcil serà minimitzar els 
danys que provoquin.

Culpar el bosc
és una manera de distreure’s
Explicar un problema tan complex com el dels incendis forestals no és tasca 
fàcil. Culpar de cremar al bosc per albergar determinades espècies, és una cosa 

tant habitual com erroni, perquè són les estructures 
i la continuïtat de la vegetació i les condicions del lloc 
(temperatura, humitat relativa, vent, sòl, i orografia i 
relleu) les determinants per a la propagació dels in-
cendis forestals.

11 Només la gesti ó forestal pot oferir solucions 
a aquest fenomen. La gesti ó forestal l’han de 

realitzar els propietaris forestals, públics i privats, 
que conserven propietats al medi rural, conforme 
a una planifi cació tècnica professional. Ajudem-los 
que puguin conti nuar conservant aquest medi rural 
viu afavorint o reclamant políti ques que els faciliti n 
conti nuar fent els models de gesti ó que han permès 
conservar el nostre patrimoni natural.
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La teva visió de conjunt 
i la teva parti cipació 

és clau per guanyar la lluita contra 
els incendis forestals


