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COMUNICAT 
 

Barcelona, 25 de juliol de 2019 
 

IAC-CATAC ENS FEM RESSÒ DE LES RECLAMACIONS DEL COL.LECTIU DE 
COSSOS D’ENGINYERIA FORESTAL I DENUNCIEM LA POLÍTICA FORESTAL 
DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I 
ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 

Mentre la conselleria anuncia grans plans de recuperació per a les zones afectades pel recent 
incendi de Ribera d’Ebre, la gestió forestal que necessita el país es troba sota mínims i tan sols 
l’impacte mediàtic dels incendis forestals genera un mínim debat públic sobre el tema. 

Som un territori forestal, sí, però el Departament competent sembla haver renunciat a tenir 
objectius estratègics per al 60% del nostre país. 

La IAC-CATAC denunciem que estem davant d’una administració forestal obsoleta, 
desestructurada i amb nul·la capacitat crònica de lideratge, que ha culminat amb la recent 
suspensió judicial del “Pla general de política forestal”. Aquest és el bagatge de més de 20 anys 
d’indefinició, vaivens administratius i de debats ajornats amb poques concrecions reals, mentre 
periòdicament es crema una part del país. 

Quan la terra encara fumegi es parlarà d’inversions i de projectes de restauració i recuperació però 
la realitat ara com ara és tossuda: el pressupost que el Departament assigna a la gestió forestal frega 
la insignificança; l’import total d’inversió anual mitjançant les mesures de foment representa menys 
del 0,03% del pressupost de la Generalitat, que inclou aspectes no vinculats directament a la gestió 
forestal (el mateix, aproximadament, que un quilòmetre de la prolongació de la carretera C32 
Blanes-Lloret). 

Per altra banda, els mitjans de bona part dels treballadors i treballadores públiques adscrites a la 
Direcció General d’Ecosistemes i Gestió del Medi, la principal unitat administrativa competent en 
la matèria, són precaris i amb mancances bàsiques de personal, material i vehicles, i 
malauradament amb una gran absència de direcció estratègica.  

Cada gran incendi desencadena un debat més o menys consistent sobre les seves conseqüències i 
l’impacte en la societat que el pateix, al voltant de l’abandonament de les zones rurals del país, la 
manca de gestió forestal i d’ordenació territorial. Això ja ho hem viscut en altres incendis, per 
exemple l’any 2012 en el cas de l’incendi de l’Empordà. 

Aquesta sensació de “déjà vu” permanent és absolutament descoratjadora i paralitzant. 

La IAC-CATAC, seguint les reclamacions dels enginyers i enginyeres forestals del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya exigim que el 
Departament es posi a treballar, d’una vegada, per definir una política forestal i una administració 
forestal dignes per al nostre país. 
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