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El Govern invertirà vuit milions 
d'euros en quatre anys a prevenir 
els incendis a Lleida i l'Alt Pirineu 
El pla de prevenció d'incendis 2022-2025 constata que l'actual 
context climàtic deixa els boscos en una situació de vulnerabilitat 
Fontanals de Cerdanya 
ACN 

El Departament d'Acció Climà
tica, Alimentació i Agenda Ru
ral invertirà, de manera directa i 
durant els pròxims quatre anys, 
8.336.667 eu ros en actuacions de 
gestió forestal a Lleida i l'Alt Piri
neu per preparar els boscos per 
fer front a l'emergència climàtica 
i els grans incendis. La directora 
general d'Ecosistemes Forestals 
i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, 
va visitar ahir uns treballs silvíco
les que s'estan duent a la mun
tanya de Ger, Fontanals i Puigcer
dà. De fet, el Pirineu és una de les 
noves zones que quedarà inclosa 
en el planejament d'infraestruc
tures i actuacions del Pla de pre
venció d'incendis 2022-2025,- ja 
que es constata que el context 
climàtic actual deixa als boscos 
en una situació de vulnerabilitat 
més extrema. 

La directora general d'Eco
sistemes Forestals i Gestió del 
Medi va explicar que el nou Pla 
de prevenció d'incendis que té 
en marxa el departament és "el 
més ambiciós de la història" i 
compta amb una inversió a Ca
talunya de 72 milions d'euros. 
D'aquesta manera, es multiplica 
per s1s el pressupost anual desti
nat a aquesta matèria, que passa 
dels 3.128.000 euros al 2021 als 
18.128.000 d'enguany. Amb les 
diferents línies d'actuació que es 
duen a terme es pretén protegir 
i conservar els ecosistemes fores
tals amb un paisatge que també 
ajudi i faciliti que els incendis es 
puguin apagar. A la plana de Llei
da i a l'Alt Pirineu s'han dut a ter
me diverses actuacions en la línia 
de la prevenció d'incendis, com 
ara l'adequació de la xarxa viària i 
dels punts d'aigua i la construcció 
d'àrees i franges de baixa càrrega 
de combustible que són estratè
giques per a l'atac als focs. A més, 
des d'aquest mes d'abril, i per 
primera vegada, el Grup Especial 
de Prevenció d'Incendis Forestals 
(GEPIF) compta amb una base a 
Tremp. 
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Demanen prudència davant 
un cap de setmana amb un 
risc alt d'incendis per la calor 
El conseller d'Interior, Joan Ig
nasi Elena, va fer ahir una crida 
a la prudència davant d'un cap 
de setmana amb previsió d'al
tes temperatures i un major risc 
d'incendis. "En algunes zones 
estarem vorejant els 40 graus", 
va dir Elena en una atenció als 
mitjans en què va explicar que 
el risc d'incendi és especialment 
rellevant a la Catalunya Central i 
a Ponent. Actualment, hi ha set 
comarques que en nivell 2 del 
Pla Alfa, el procediment operatiu 
del Cos d'Agents Rurals per defi
nir les actuacions de vigilància. 
A més, segons Elena, es preveu 
que dues comarques més passin 
al nivell 2 aquest dissabte. Da
vant de l'escenari actuat s'han 

Set comarques 
de Lleida 

estan al nivell 
2 ·del Pla Alfa 

denegat 3.300 cremes previstes 
els propers dies i hi haurà un in
crement d'efectius de bombers. 

"El canvi climàtic i altres fac
tors fan que el risc el tinguem 
tot l'any amb moments especial
ment delicats i aquest n'és un", 
va indicar el conseller, que va 
recordar l'incendi de Roses del 
mes de febrer passat en què van 
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cremar més de 400 hectàrees. 
També ha aprofitat per dir que 
Protecció Civil demana respon
sabilitat també a l'hora de buscar 
espais d'aigua per refrescar-se i 
banyar-se, coincidint amb el fet 
que fa més calor. 

Actualment, hi ha set comar
ques en nivell 2 del Pla Alfa: l'Alt 
Urgell, l'Urgell, la Noguera, el Sol
sonès, la Segarra, el Segrià i les 
Garrigues. A banda, es preveu 
que el Bages i l'Anoia s' incroporin 
a aquest nivell dissabte. 
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