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Previsió de cara ,a l'estiu
Lestíu és ja a les portes. Qefinitivament,
les baixes temperatures d'un hivern par-
ticularment fred a les nostres comarques
comença a deixar pas, lentament, a la
bonança climatològica i l'arribada de la
calor. Aquesta setmana els termòmetres
s'enfilen i les administracions ultimen els
protocols de previsió i actuació habituals
quan s'apropa l'estiu.
Malgrat que 72 colles continuen treballant

. en la neteja dels boscos afectats per. les
ventades i les nevades del passat hivern,
la retirada de tota la massa forestal afec-
tada no podrà concloure abans de l'inici
de la campanya d'estiu.
Així ho ha reconegut el conseller d'Interior,
Joan Saura. EI polèmic conseller ha apun-
tat que s'ha "prlorltzat'Ja neteja de les fo-
rest més afectades i que la feina feta pels
mil aturats contractats pel Govern servirà
per fer disminuir significativament el risc
d'incendis.
Els temporals de vent i neu que va afectar
Catalunya els passats mesos de desembre
i gener passat van deixar prop de 30~OOO
hectàrees de bosc afectades. Per minimit-
zar el risc d'incendis, el 3 de febrer passat
el Govern va acordar la posada en marxa
d'un Pla d'ocupació per a la contractació
de 1.000 treballadors aturats durant tres
mesos. Les seves principals actuacions
consisteixen en la retirada dels arbres cai-.
guts o trencats i la neteja de camins per
deixar-los transitables de nou per als vehi-
eles operatius que haurien de circular en
cas d'emergència.
Arribats a les dates més perilloses de
l'any per als nostres boscos, no només·
és necessari demanar sentit comú i civis-
~~ ~ ."tb"", "omoIiOLesc[uoulos.a ent

les normes establertes, sinó també exigir
dels nostres representants que complei-
xin fil per randa tot allò que van prometre
a principi d'any. No és de rebut arribar a
l'estiu amb milers d'arbres caiguts enca-
ra a moltes urbanitzacions, quelcom que
suposa autèntiques bombes de rellotgeria
a punt d'esclatar en qualsevol moment.
No servirà de res després exclamar-se si
es produeix una desgràcia. Tampoc, però,
seria la primera vegada que això succeí-
ria. La Generalítat, malgrat la bona decisió
d'incorporar persones aturades a la nete-
ja de boscos -quetcom Que es reclamava

arreu-, no sembla que hagi fet bé tota la
feina que havia de fer. Si a això hi sumem
la ja habitual queixa de les Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF) dels nostres
territoris per la seva escassa dotació de
recursos, o la desaparició de vigilància
de voluntaris en algunes torres de guaita,
tenim prou elements sobre la taula per
destinar, amb decisió, tota l'atenció sobre
un problema Que podria evitar-se amb su-
ficient previsió .
La nostra natura es mereix tot això i molt
més.


