LA PREVENCIÓ D’INCENDIS EN ENTREDIT (I)
He treballat durant deu anys en la prevenció d’incendis forestals i en les últimes temporades
m’he trobat en diverses situacions que em veig obligat a compartir, a denunciar per lo intolerable
que resulten i per les falsedats que s’acumulen sota missatges moralistes als que ens bombardejen,
imatges que sovint en forma estúpida poden ferir la nostra sensibilitat.
Com cada any en arribar per aquestes dates s’endega la campanya de prevenció d’incendis
forestals, les voluntaries Associacions de Defensa Forestal posaran a la disposició part de la seva
xarxa de comunicacions i punts de control radio situats als parcs de Bombers; amb mitjans i
personal la Diputació de Barcelona realitzarà el Pla de Vigilància d’Incendis (PVI), així mateix els
bombers dotaràn de personal les torres de guaita i ampliaràn el personal d’extinció d’incendis, es
contractaràn helicopters i pilots per als avions de vigilància i atac. Els Agents rurals mantindràn el
seu procediment operatiu en matèria de prevenció i l’ampliaran amb personal i vehicles preparats,
el Cos de Protecció Civil vetllarà per la coordinació, i la guardia civil i els mossos continuaran les
seves rutines, igualment les policies locals i respectius ajuntaments.
Ara farà un any vaig guanyar la promoció de Guaites forestals dels bombers de la
Generalitat, de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del
Departament d’Interior vaig ser primer del rànquing, i ja havia acumulat nou anys d’experiència en
prevenció a la Diputació de Barcelona.
El que em vaig trobar en aquest nou lloc de treball està molt lluny del que s’entén per
treballar bé, amb resultats tangibles i al servei de la societat, molt lluny de poder-se sentir orgullòs
de pertanyer a Bombers, molt lluny de tenir les mínimes condicions per donar un bon servei, i no
nomès per les condicions i el material lliurat, s’afegeix l’actitud arrogant, encobertament interessada
i amiguista de molts dels companys amb qui vaig haver de tractar; incloent un mosso d’esquadra
que es va deixar la porta oberta del parc de bombers voluntaris de Piera amb les claus del seu cotxe
a dins i encara avui no ho ha reconegut.
La societat no només inverteix els diners en la preservació dels boscos, no nomès es dedica
una quantitat ingent d’energia en educació ambiental sinó que tambe confia i autoritza que la
DGPEIS i el govern es dediqui eficaçment en la tasca encomanada, disposant de l’inestimable
voluntariat, de les ADF (Associacions de Defensa Forestal) per intervenir a un possible incendi. No
obstant la DGPEIS no es capaç de donar resposta ni reaccionar quan presento una queixa en la que
denuncio que la cartografia que m’han lliurat, els mapes de la torre de guaita, per a localitzar les
columnes de fum presenta errors fatals, presenta deficiències i defectes que arriben a l’extrem de
llegir-se unes coordenades erronees, uns codis de secció (d’area) erronis, es a dir si dic que veig una
columna a la 34BA21 en realitat és la 35BB01. Cada codi pertany a una area quadrada de un
quilometre de costat dins de unes altres de cinc quilometres que coincideixen amb la xarxa de
coordenades de referència UTM (Universal Transverse Marcator), el mapa que jo tinc i que m’ha
lliurat la DGPEIS, la quadricula està desfassada, encara que no vulgui estaré assenyalant
erròniament la possible columna de fum que m’apareixi.
No es nomès aixó, m’apareixen les linies dels gaseoductes i d’altres increïbles, peró no
s’han pres la molèstia d’actualitzar la cartografia operativa de bombers, encara estan amb la del
2008, no m’apareixen carreteres de nova construcció i infraestructures on s’hi produeixen incendis i
accidents sovint motius d’avís; molts dels caràcters de topònims estan mal impresos, il·legibles,
m’inclouen un lector d’azimuts amb declinació magnetica errònia, de fa mes de 15 anys.

Curiosament l’any passat, l’any 2018 va sortir un superaplicatiu via web anomenat foc
forestal en el que es poden consultar els incendis que hi han hagut en les últimes setmanes entre
d’altres detalls inimaginables. Quan em queixo i demano sisplau un mapa comarcal de l’ICC que es
troba a les llibreries pel mòdic preu de 7,15 euros i que tindrà les condicions per ser operatiu, em
diuen que botifarra, que es un tema Departamental, segons el Cap del Parc d’Igualada, Ferran
Beltran. Fantàstic. Així és com la conscienciació obté més recursos econòmics que els que el guaita
ha de disposar per evitar el que acaba siguent matèria a tractar en l’educació ambiental; una
catàstrofe, es dediquen més recursos a posteriori que a priori. Les manyagues obtenen més recursos
que la prevenció, com és? Misteri.
Realment apostar per la prevenció d’incendis es un benefici per a tots, i no estic advocant
per l’eliminació dels diversos dispositius de prevenció com podria semblar; a jutjar per actituds,
com la que van provocar l’incendi d’Horta de Sant Joan amb consequencies fatals. Estic cridant a la
consciència de les persones que arrogantment estan desatenent precs i queixes, no només es van
dedicar a ignorar-me sinó que em van tractar amb indirectes intimidants; passant amb avió a
escassos deu metres de la torre de guaita amb els avions de vigilànica i atac, amb el risc que aixó
comporta, entre d’altres actituds incomprensibles que van de la imbecil·litat a la ignorància o més
ben dit de la temeritat a l’arrogància. Un amic del caporal del Parc d’Igualada va pujar a la torre de
guaita sense permís, sense uniforme sense jo saber qui era, sense identificar-se saltant la valla i
sense l’arnés de seguretat i el caporal del parc de bombers d’Igualada el va aplaudir. En els tres
parcs de Bombers de la Regio Sud amb els que vaig comunicar-me via radio: Martorell, Igualada i
Sant Boi del Llobregat desconeixien sense excepció el protocol d’actuació dels guaites. Les
instruccions (INT 01/1/06), que donen unes pautes d’acció ordenada, així que les aplicava per
l’aparició d’una columna de fum les havia d’explicar als operadors, que no sabien el que feia perque
no s’havien pres la molèstia de llegir-les; i doncs? per a que serveixen? Per apagar focs nois, actuar
ràpidament, per optimitzar la comunicació, per evitar que es propagui l’incendi, procurar sigui
incipient i amb un cop de mànega o d’helicopter se sufoqui sense arribar a les dimensions
descomunals que trenquen el cor, a la catàstrofe; per a la salvaguarda de la vida, del fill, el pare, la
mare, el germà, dels nostres semblants, en l’ús correcte dels mitjans posant el cor i el cap en la
feina.
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