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La demarcació de Lleida va patir 
l'any passat fins a 1.195 incendis, 
la xifra més alta des de l'any 2005 
Lacumulació de sequera deis darrers tres anys fa pensar que la 
situació sera dolenta i que "la campanya d'estiu pot ser dura'' 

"Si continua aquesta tendencia 
de sequera i es dona un estiu 
calorós, similar al deis anys an
teriors, i amb un regim de pre
cipitacions variables ens hem 
de preparar perque hi hagi una 
campanya d'incendis durant els 
mesas de més calor molt dura". 
D'aquesta manera tan contun
dent explica el sotsinspector del 
Grup de Recolzament d'Actuaci
ons Forestals (GRAF) deis Bom
bers de la Generalitat, Asier Lar
rañaga, quin pot ser l'escenari en 
els propers mesas. De fet, segons 
les dades facilitades pel cos, l'any 
passat es van extingir un total de 
1.195 incendis a la demarcació de 
Lleida (648 de vegetació agrícola, 
245 de vegetació forestal i 302 de 
vegetació urbana), la xifra més al
ta enregistrada des de l'any 2005, 
quan es va apagar 1.366 focs. 

A més, es dona el cas que des 
del final de les restriccions per la 
pandemia de la Covid-19, el nom
bre d'incendis ha anat a l'al~a, 

passant de 833 en· el 2020 a 1.052 
en el 2021 i 1.195 en el 2022. 1 

la situació no és gaire positiva, 
ja que des de principi d'any ftns 
al 28 de febrer a Lleida ja s'han 
apagat un total de 98 incendis 
(48 de vegetació agrícola, 27 de 
vegetació forestal i 23 de vege
tació urbana), sent el Segria on 
més focs s'han apagat, 23, segui
da del Pla d'Urgell (17), I'Ait Urgell 
(11), I'Urgell (10), la Noguera (9), 
les Garrigues (8), el Pallars Jussa 
(5), la Segarra (4), el Solsones (4), 
la Vall d'Aran (4) i el Pallars Sobi
ra (3). !:Alta Ribagor~a era !'única 
comarca on els Bombers encara 
no han tingut que ter actuacions 
relacionades amb incendis. Pero 
aquesta setmana la localitat de 
Canejan, a la Val d'Aran, va patir 
un gran incendi que a més de ve
getació va cremar tres edificaci
ons de muntanya. 
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De fet, cal recordar que dijous 
es va desactivar el Pla Alfa 2 per 
l'elevat risc d'incendis, el qual 
afectava diferents comarques de 
Lleida. Així mateix, el passat día 
15 els Agents Rurals van recordar 
que fins al 15 d'octubre queda 
prohibit fer foc en terrenys fores
tals (poblats o no per especies ar
bories) i en la franja de 500 me
tres que els envolta. A més, per 
fer qualsevol activitat amb risc 
d'incendi forestal cal demanar au
torització. 

SEQUERA ACUMULADA 

Aquesta situació es deu a que 
"ens traben en un moment de se
quera acumulada per un deftcit hí
dric deis darrers tres anys", explica 
Asier Larrañaga. En aquest sentit, 
argumenta que un bon indicador 
d'aquest fet es pot veure en els 
pantans i, sobretot, en la massa 

forestal. "Aixó comporta que hi 
hagi més necromassa, és a dir, les 
plantes tenen una determinada 
necessitat d'aigua i, per tant, dei
xen morir aquella part que no és 
necessaria, quedant-se amb el mí
nim per mantenir-se", argumen
ta i, alhora, afegeix que "aquesta 
materia marta esta seca i crema 
amb molta facilitat i rapidesa. Així 
dones, ens t robem que hi ha mal
ta superficie que es pot incendiar 
amb for~a". 

En aquest sentit, Larrañaga co
menta que "ara mateix ens tro
bem amb el problema greu, que 
hauria de ploure molt perque la 
part que esta viva de les plantes 
pugui mitigar els impactes del foc i 
també es redueixi la potencia deis 
incendis. Tot i que no sabem en
cara que passara a l'estiu, estan 
passant els mesas la no veiem una 
millora". Per aquest motiu, indica 

que "no sabem que succeíra, pero 
hauria de ploure, encara que tam
bé es podría donar el cas de tenír 
un estiu suau. Pero no arriben bé 
als mesas més calorosos de l'any". 

1 és que, en aquest final d'hi
vern "ja hem comprovat que els 
íncendis estan tenint una alta 
capacitat de cremar i amb el vent 
que fa en determinants dies cor
ren més rapidament. Aixó ja pot 
ter pensar que si al mar~ hem tin
gut aquesta intensitat, l'estiu pot 
ser molt negre amb onades de 
temperatures altes í ratxes de vent 
fortes que poden ajudar al que es 
coneixen com a megaincendis". 

Des del GRAF de Bombers re
carden que "la gent ha de ser 
conscient del perill que hi ha de 
generar incendis quan es fan de
terminades activitats. Tot i aixo, 
s'ha de reconeixer en els darrers 
anys que la gent és bastant res-

ponsable, esta conscienciada per 
evitar les ignicions", indica Asier 
Larrañaga. Aixf mateix, " tam bé és 
important que aquelles persones 
que viuen en zones urbanitzades 
que estan envoltades per bosc 
pensin en l'autoprotecció i pren
dre mesures al respecte, evitant 
d'aquesta manera ten ir coses acu- · 
mulades a !'exterior de les cases 
i materials que faci litin !'ent rada 
del foc a l'habitatge. Són escena
ris durs i crítics, i per aquest motiu 
s'han de seguir els consells de pre
venció que sempre es fan". 

Finalment, el sotsinspector del 
GRAM puntualit za que "en el 2022 
molts incendis es van originar per 
llamps i aquests no es poden evi
tar, motiu pel qual s'hauria de fer 
una gestió de la massa forestal, el 
que implicaría moltes inversíons, 
ja que actualment els paisatges 
s'estan adaptant al nou clima". 
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