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La pluja propicia l’estiu amb menys 
incendis forestals en 15 anys

ció centrada en el risc de tirar buri-
lles de cigarreta des del cotxe o men-
tre es fuma al bosc, un comporta-
ment encara “habitual” entre molts 
ciutadans, segons Costa. 

També es mantindrà la campa-
nya per promoure les franges d’au-
toprotecció als entorns rurals i les 
urbanitzacions. Precisament la cre-
ació d’aquests tallafocs és el que va 
evitar, segons Costa, que l’incendi 
d’aquest estiu a Cabra del Camp 
(Alt Camp) afectés les cases d’una 
urbanització que va haver de ser 
desallotjada preventivament de 
manera parcial. 

A més, s’insistirà en la campanya 
de sensibilització contra els incen-
dis provocats. Dos dels focs més im-

portants d’aquest estiu, el de Vi-
lopriu (Baix Empordà) i el de Ro-
ses (Alt Empordà), amb quatre 
focus simultanis, van ser intenci-
onats, segons les conclusions del 
cos dels Agents Rurals. Entre els 
dos focs van cremar una trentena 
d’hectàrees en total. 

Pel que fa al balanç fins ara 
d’aquest 2018, el director dels 
Bombers, Manel Pardo, va expli-
car que “cada mes els registres 
en nombre d’incendis han estat 
per sota dels d’altres anys”. En 
canvi, aquest estiu han crescut 
un 7,8% els serveis de salvament 
fets pels Bombers. També han 
augmentat les assistències tèc-
niques i les de mobilitat.e

Un helicòpter tirant aigua a la zona afectada per l’incendi de Roses 
(Alt Empordà) el 19 d’agost. ACN

Les negligències estan darrere d’una quarta part dels incendis

MEDI AMBIENT

En tres mesos d’estiu 169 incendis 
han cremat 115 hectàrees a Catalu-
nya, la dada més baixa dels últims 15 
anys. Les bones condicions meteo-
rològiques, després d’una primave-
ra plujosa que ha permès mantenir 
la humitat als boscos, han ajudat a 
reduir el nombre d’incendis entre 
juny i setembre, segons van explicar 
ahir els responsables dels departa-
ments d’Agricultura i d’Interior de 
la Generalitat. La superfície crema-
da representa un 10% de la que es va 
perdre en incendis l’estiu de l’any 
passat i no arriba ni a un 1% de la 
malmesa el 2012 en la que va ser la 
pitjor campanya d’incendis de l’úl-
tima dècada i mitja.  

“Evidentment que les condicions 
meteorològiques hi han ajudat, pe-
rò una flor no fa estiu”, assegurava 
ahir la directora general d’Ecosiste-
mes Forestals de la Generalitat, 
Montse Barniol, que advertia que 
cal “no abaixar la guàrdia” per 
afrontar els pròxims mesos. Tant 
des dels Bombers de la Generalitat 
com des dels Agents Rurals i les 
Agrupacions de Defensa Forestal 
insisteixen en la necessitat de con-
tinuar treballant en la prevenció i la 
sensibilització, sobretot per evitar 
les negligències –que continuen es-
tant darrere d’una quarta part dels 
incendis– i els focs provocats –que 
suposen un altre 20% del total.  

Campanya contra les burilles 
El director dels Agents Rurals, Marc 
Costa, explicava que, tot i que “ca-
da cop hi ha més consciència” dels 
perills que comporten les negligèn-
cies al bosc, el Govern començarà 
una campanya especial de preven-
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Negociació sobre infraestructures, 10 anys després
tari d’estat d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge, Pedro Saura, 
a Madrid. 

La subcomissió “valorarà i arbi-
trarà” com ha de fer front l’Estat al 
pagament del dèficit d’infraestruc-
tures que no es va abonar el 2011, i 
que l’any 2008 se situava en 759 mi-
lions d’euros. En formaran part re-
presentants dels departaments de 
Territori i Economia de la Genera-
litat i dels ministeris de Foment i 
d’Economia. De la trobada, Calvet 
en va destacar el “llenguatge posi-
tiu” de l’equip de Foment: “Hi ha vo-
luntat i una plena consciència del 
dèficit d’inversions que ha tingut 
l’Estat a Catalunya en els últims 
anys”. Amb tot, el conseller va asse-
gurar que, malgrat que no esperen 

un “xec” del govern espanyol, el 
pagament del deute “no pot que-
dar circumscrit a l’aprovació 
d’uns pressupostos”, sinó que 
s’haurà de poder abordar.  

Calvet va destacar que s’ha de-
cidit que els equips tècnics de les 
dues institucions treballin con-
juntament de manera immedia-
ta en el model de gestió de vinye-
ta per a les carreteres d’alta capa-
citat catalanes i que Ábalos està 
obert a començar a estudiar els 
mecanismes per “perfeccionar el 
traspàs” de la gestió de trens. En 
la mateixa línia, Foment va asse-
gurar en un comunicat que la mi-
llora en la inversió en Rodalies és 
una de les prioritats per als prò-
xims anys.e

TRANSPORT

La Subcomissió Bilateral d’Infraes-
tructures i Equipaments Generali-
tat-Estat, paralitzada des del 2007, 
es reactivarà el 15 d’octubre a Bar-
celona, segons va anunciar ahir el 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat, Damià Calvet. 
“Tenim molta esperança posada en 
aquesta reunió, serà la manera de 
començar a trobar solucions al dèfi-
cit d’infraestructures històric que té 
Catalunya i, en definitiva, als deutes 
de l’Estat cap a Catalunya”, va asse-
gurar Calvet a la sortida de la prime-
ra reunió amb el ministre de Fo-
ment, José Luis Ábalos, i el secre-
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■ Els Jocs Mediterranis van 
vendre el 15% de les entrades

Els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 van vendre 
28.490 entrades, un 15% de les 194.000 
disponibles durant les cerimònies i les competicions. 
La venda de tiquets va permetre ingressar 520.000 
euros, tot i que la previsió era que fossin uns 1,7 
milions. Les proves més concorregudes van ser les 
d’atletisme, futbol masculí, gimnàstica artística, 
voleibol i natació, que van superar o fregar les 2.000 
entrades, mentre que el piragüisme només en va 
vendre 21, el rem 32 i la lluita lliure 81. Així ho van 
explicar ahir el regidor comissionat dels Jocs, Javier 
Villamayor, i el director executiu de la Fundació 
Tarragona 2017, Víctor Sánchez, que tres mesos 
després de l’esdeveniment van admetre que les 
vendes d’entrades van estar per sota de les 
expectatives inicials, com també la comercialització 
de marxandatge, que va suposar uns ingressos de 
22.000 euros tot i que se’n calculaven 100.000.
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