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Entre els troncs negres i clivellats dels arbres, damunt un 

gruix de cendra on el peu s’enfonsaria, s’alça una mena de 

petita flama verda. No tan petita. Una nova alzina, un rebroll 

d’alzina, però una nova alzina, de fet, que ja té gairebé dos 

pams. És filla de l’incendi, encara no té un mes. A contrasol, 

el seu verd és finíssim i tendre, com si cada petita fulla 

amagués un llum encès, i la grisor de la cendra sembla 

l’escenari en el qual l’aprenent d’alzina vulgui iniciar de 

puntetes una dansa tímida, alegre, immaculada. 

Josep Maria Espinàs. 
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1. Introducció 

Vaig néixer a l’estiu de l’any 1995, un any després d’un dels fets que ha causat 

més impacte de la història recent de la meva comarca: els focs de 1994. 

Quan era petit, mirava gravacions familiars de la meva germana quan tenia tres 

anys i de cop, apareixien unes imatges monstruoses que duraven poc més d’un 

minut i que em tenien fascinat, perquè eren imatges des del terrat de casa 

meva i semblava l’infern: eren unes flamarades altíssimes que cobrien el cel 

d’un color vermellós. En aquell moment, demanava què era i m’explicaven les 

seves vivències del gran incendi. M’agradava molt escoltar aquelles històries 

que semblaven d’un llibre d’aventures. 

Aquests fets van deixar empremta en els berguedans i en un territori que mai 

més tornarà a ser el mateix malgrat hagi rebrotat de les cendres.  

Així doncs, elegir el tema del meu treball de recerca va ser una tasca força fàcil 

i de seguida m’hi vaig engrescar. 

La hipòtesi inicial del meu projecte era comprovar que hi havia un abans i un 

després a conseqüència de l’incendi de 1994. Vaig iniciar la meva recerca a 

partir de l’hemeroteca dels diaris Regió7 i la Vanguardia, que em van centrar en 

el tema i em van aportar la informació del que va anar passant aquella setmana 

tràgica de juliol i els dies posteriors al fet. 

A partir d’aquí, vaig començar la meva investigació a les biblioteques de  

Puig-reig i de Berga. La meva sorpresa va ser que a més de trobar varis llibres 

sobre el tema, tenien un recull guardat de retalls de diari, de revista, de 

programes,... Tot i així, la principal font de recerca del meu treball ha estat les 

entrevistes a persones de diferents sectors que em podien aportar informacions 

tècniques i personals. Aquests sectors van ser els pagesos afectats, els 



Els focs de 1994 

 

 

 
9 

 

bombers, els ADFs, els agents rurals, enginyers forestals, l’administració i la 

serradora Boix com a empresa que tracta amb el bosc. Cadascun dels 

entrevistats m’ha aportat més informació de la que jo m’esperava, fent que el 

meu projecte creixés considerablement ja que em donaven informacions que 

em remetien a noves investigacions o a noves entrevistes. 

Totes les fotografies que il·lustren aquest treball formen part d’una exposició, 

Camí Verd, que van fer mesos després dels fets a Puig-reig. 

A partir d’aquí, em vaig formular una sèrie d’objectius per marcar el camí del 

meu projecte: 

- Conèixer els fets ocorreguts a partir de les vivències i records dels 

protagonistes dels fets i de la informació de les hemeroteques i llibres publicats. 

- Esbrinar com s’origina un foc per tal d’analitzar les causes que van fer que 

l’incendi de 1994 agafés aquella magnitud. 

- Analitzar com eren els boscos que van cremar en l’incendi, com s’han 

regenerat i en quin estat es troben a l’actualitat.  

- Descobrir el futur que veuen els pagesos sobre la pagesia a partir del canvi de 

les activitats agrícoles al Baix Berguedà i indagar si és rendible l’explotació 

forestal dels nostres boscos. 

- Conèixer els diferents plans d’actuació per prevenir i extingir incendis forestals 

i investigar com van actuar els diferents grups d’intervenció en l’incendi del Baix 

Berguedà i el perquè no es va poder evitar aquella tragèdia. 

- Indagar el paper de l’administració abans, durant i després dels focs, i les 

conseqüències de les seves decisions polítiques. 

- Comprovar com ha canviat el paisatge de la zona a partir de fotografies 

d’abans i d’ara. 



Els focs de 1994 

 

 

 
10 

 

- Analitzar la sentència del judici, esbrinar si les línies elèctriques estan en bon 

estat i si s’han revisat periòdicament. 

A partir d’aquests objectius, he estructurat el treball bàsicament en tres blocs: 

El primer bloc és el marc teòric sobre què és un foc i com s’origina, com es 

porta a terme la prevenció i l’extinció i una breu història dels grups d’intervenció 

i dels incendis forestals de les darreres dècades a Catalunya. 

El segon bloc es centra ja en el tema d’aquest treball, els focs de 1994. 

S’exposa el que va passar i s’analitzen les causes i les conseqüències. 

En el tercer i últim bloc s’analitza la repercussió d’aquells fets divuit anys 

després i es compara el paisatge actual amb el de 1994 a partir d’un recull 

fotogràfic. 

En definitiva, aquest treball de recerca pretén ser una memòria dels focs de 

1994. 
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2. QUÈ ÉS UN INCENDI FORESTAL I COM S’ORIGINA1
 

2.1. Definició2 

El foc és la despresa de calor i llum produïda per la combustió d’un cos. Mentre 

que l’incendi es defineix per: Foc violent, no controlat i d’efectes destructius, 

que es propaga en cases, boscs, etc. Així doncs, la diferència entre foc i 

incendi és clara: un incendi és un foc destructiu. 

Concretant-nos en els incendis forestals, la definició que podem trobar és: la 

propagació del foc sense control a través d’una superfície forestal ja sigui 

arbrada o no. 

 

2.2. Els elements del foc 

Tots els focs es componen de tres elements: la calor, el combustible i l’oxigen. 

Aquests són imprescindibles per originar-lo.  

 

 

 

 

Esquema simplificat de la generació del foc 

 

2.2.1. La calor 

La calor és l’agent potenciador del foc. Actua de tres formes: aporta l’energia 

suficient per assolir la temperatura necessària que encengui el combustible, 

accelera les reaccions químiques i en permet el transport sense necessitat de 
                                                           
1
 Informació extreta de AROLA,J. I PANAREDA, J.M.:Els incendis forestals. Eumo Editorial. Vic, 

1999 

2
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS: Diccionari de la llengua catalana. Edicions Enciclopedia 

Catalana i altres. Barcelona, 1995 
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cap vehicle. De totes maneres, això es realitza sempre i quan les proporcions 

de combustible i aire siguin les adequades. 

L’acció del calor primer produeix l’evaporització de l’aigua que conté la 

vegetació (entre 100ºC i 200ºC). Si la humitat és molt alta s’evapora una part 

de l’aigua i no passa res, però si la humitat és molt baixa es produeix un foc. En 

aquest moment es mesura qui és més poderós, si la humitat de la vegetació o 

l’energia calorífica3. En una segona fase apareix una flama (entre 300º C i 

400ºC) i en la tercera fase es produeix una combustió de la fusta i 

conseqüentment l’incendi. 

La temperatura d’ignició d’un vegetal, el seu contingut en aigua i el temps 

d’exposició a la font de calor són uns altres factors a tenir en compte. 

La transmissió de la calor en un incendi forestal es produeix  per convecció:la  

mateixa escalfor del foc desencadena un moviment ascendent de l’aire, amb el 

conseqüent transport de la calor. Algunes vegades aquest moviment és tan fort 

que empeny combustible encès per l’aire  i provoca focs secundaris. La calor 

també es transmet per radiació, és a dir, la calor del foc es propaga per l’entorn 

més immediat, desseca la vegetació i afavoreix la combustió. 

 

2.2.2. El combustible 

El combustible és el conjunt de matèria orgànica que hi ha en el paisatge en 

forma de matèria viva (arbres, arbustos i herbes) o morta (fullaraca i restes 

orgàniques del sòl). 

Al principi dels incendis es crema la fullaraca del terra i les herbes seques. 

Després el foc pren les fulles i els branquillons que són la part mes susceptible 

                                                           
3
 Vegeu entrevista a Josep Arola a l’annex pàgina 205 
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d’un arbre i a partir d’aquí el foc ja s’escampa. Generalment només es crema 

l’escorça del tronc i difícilment es cremen les arrels. 

En els incendis forestals es crema la matèria orgànica que hi ha en el paisatge. 

Així doncs, es pot dir que no hi ha foc sense combustible. 

 

2.2.3. El comburent 

El comburent és la substància que combinada amb el combustible fa possible 

la combustió. En un incendi forestal el comburent és l’oxigen de l’aire. 

Amb la combustió disminueix la quantitat d’oxigen, de manera que cal una 

renovació de l’aire per mantenir-ne la quantitat. Per això el vent és tant 

important en la propagació d’un incendi. A més a més també condiciona la 

velocitat i la direcció del foc. 

Els incendis forestals més importants es produeixen en dies ventosos. 

 

2.3. La continuïtat en el combustible 

Per iniciar-se un foc cal una continuïtat del combustible per garantir la seva 

propagació. 

2.3.1. Continuïtat horitzontal  

La presència del combustible no s’interromp seguint el perfil d’una vessant o 

d’una plana. La continuïtat es produeix en l’estrat dels arbustos i possibilita la 

propagació del foc. Sovint no afecta l’estat arbori superior. 

Si hi ha un riu o riera, conreus, carreteres,... la continuïtat s’interromp i el foc 

s’apaga, tot i que a vegades aquesta discontinuïtat queda inutilitzada per un fort 

vent que fa que el foc salti d’un cantó a l’altre. 
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2.3.2. Continuïtat vertical  

Es produeix quan la flama passa dels estrats inferiors als estrats superiors de 

les capçades dels arbres. Si hi ha molta continuïtat vertical del combustible les 

flames poden passar de la fullaraca del sòl a les branques dels arbres. En 

aquest cas la combustió és més intensa. 

 

2.4. Tipus de focs 

Segons la part de la vegetació que es crema es pot parlar de tipologies de foc. 

2.4.1. Foc de sòl 

El foc afecta la part més superficial del sòl on hi ha l’humus i fins i tot pot 

penetrar a les arrels. La seva propagació és molt lenta a causa de la manca 

d’oxigen i sovint són de difícil localització.  

És un foc que té unes conseqüències molt negatives perquè consumeix la 

matèria orgànica del sòl, les arrels i pot afectar  el nivell on hi ha els 

microorganismes responsables de la regeneració dels sòls cremats. 

2.4.2. Foc de superfície 

L’incendi només afecta la vegetació de dimensions mitjanes: herbes i arbustos. 

Les flames no arriben a les capçades dels arbres i no afecta la matèria 

orgànica del sòl ja que el foc és poc intens perquè és una part poc oxigenada i 

humida. 

2.4.3 Foc de capçades 

El foc afecta la part més alta de la vegetació: les branques i els fulles dels 

arbres. Es  produeix en boscos densos i ens situacions de molt vent. En els 

boscos de pins el foc es propaga de capçada en capçada. 
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2.4.4. Foc integral 

L’incendi afecta tots els estrats de la vegetació. Si la vegetació és molt densa la 

combustió pot ser molt intensa i assolir una temperatura molt elevada. 

 

2.5. Factors que determinen la dinàmica d’un incendi. 

Els factors que afavoreixen el desenvolupament i la propagació dels  incendis 

forestals són els següents: 

2.5.1. Factors climàtics 

- Les precipitacions condicionen el tipus de vegetació. Les precipitacions de 

primavera i estiu són les més important per dificultar els incendis ja que fan que 

les plantes tinguin un contingut en aigua més important. La irregularitat 

d’aquestes pluges fa que el risc d’incendi variï d’un any a l’altre. 

-La temperatura té una poca influencia directa en el desenvolupament dels 

incendis forestals. És cert que la rapidesa del foc augmenta amb la 

temperatura, però això només té importància en seu el inici. La temperatura 

incideix  en la capacitat de retenció de la humitat de la vegetació. 

-La humitat ambiental varia molt al llarg del dia. Depèn del moment del dia, el 

risc d’incendi és més alt o més baix. El grau d’humitat de la vegetació 

determina la quantitat d’energia  calorífica que serà necessària per evaporar 

l’aigua. Si la humitat és inferior al 20% el risc de propagació del foc és molt 

elevat. 

- El vent és un factor principal en el desenvolupament dels incendis forestals. 

Té escassa importància en el seu inici, però una vegada s’ha calat un foc, 

influeix en la intensitat i en  el comportament de l’incendi. 
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L’incendi va en el sentit de la procedència del vent. En un gran  incendi el sentit 

de la propagació pot variar a causa del relleu i dels corrents d’aire creats pel 

foc. 

Les diferències tèrmiques que es creen dins del mateix  foc produeix 

moviments convectius d’aire que poden arribar a una velocitat de 100 km/h. I 

que provoquen focus secundaris de l’incendi. 

A més el vent accelera la dessecació dels vegetals, reactiva les flames aportant 

oxigen i dóna calor als vegetals propers augmentant la propagació de l’incendi. 

Una velocitat  del vent  superior a 50 km/h condiciona considerablement el tipus 

i la dimensió de l’incendi. 

2.5.2 Factors topogràfics 

La topografia té una forta influència indirecta en els incendis. 

- El grau del pendent condiciona molt la intensitat d’un incendi. El foc crema 

més ràpidament en vessants amb pendent fort. Així doncs, com més baix sigui 

el pendent, més lent anirà el foc. 

- Hi ha vessants solells que són més secs i calents i vessants obacs que són 

més frescos i humits amb unes vegetacions molt diferents. Al solell hi ha la 

vegetació més inflamable. Si hi bufa un vent sec i calent es forma un corrent 

d’aire ascendent cap a la carena que afavoreix la propagació del foc. 

2.5.3. Factors biològics 

Les característiques de la vegetació que es crema constitueixen un conjunt de 

factors a considerar en la propagació d’un incendi. 

Es poden considerar dos tipus de combustible: 
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-El combustible de superfície que és la matèria orgànica viva o morta que es 

troba a la superfície del sòl: arrels, humus, fullaraca, molses i líquens, branques 

i troncs caiguts, herbes i arbustos petits. 

-El combustible aeri que són els estrats superiors dels boscos: els troncs, les 

branques i les fulles dels arbres i dels arbustos alts. 

Les condicions en què es troba la vegetació en el moment d’un incendi són 

molt variables per les condicions meteorològiques i estacionals. 

 

2.6. La forma d’un incendi 

La forma de l’incendi depèn del relleu, de la vegetació i del vent. 

La forma que pren un incendi forestal s’assembla a un triangle: 

- La base és el front principal o cap del foc. 

- El vèrtex és el front posterior o cua del foc. Al costat  es troba l’inici de 

l’incendi o punt d’inclusió. 

- La bisectriu serveix per mesurar l’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema de la forma d’un incendi 

 

 

 

 
 
 

 

 

FRONT  LATERAL ESQUERRA 

FRONT  LATERAL DRET 

CAP DEL FOC CUA DEL FOC 
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2.7. La propagació de l’incendi forestal 

La propagació d’un gran incendi forestal depèn d’algunes condicions.  

-L’hora del dia.  

De les 8 a les 14 h hi ha un augment progressiu  de la intensitat del foc perquè 

augmenta la temperatura, la humitat baixa i comencen a bufar els vents 

derivats de l’escalfament del sòl. 

De les 14 a les 19 h és el temps en el qual el foc crema amb més força perquè 

la temperatura és màxima, la humitat és mínima, el vent és tèrmic i els vegetals 

tenen el contingut en aigua mínim. 

De les 19 a les 2 h disminueix la intensitat perquè el Sol es pon i la temperatura 

baixa, la humitat puja i comença la rosada4 (augmenta el contingut en aigua 

dels vegetals). 

De les 2 a les 8 h hi ha una intensitat mínima perquè s’eleva la humitat de l’aire 

i el contingut  en aigua dels vegetals pels efectes de la rosada. 

Aquestes fases depenen alhora dels canvis atmosfèrics que es poden produir 

diàriament. 

-El contingut en aigua del combustible.  

Les característiques de la vegetació pel que fa a la seva capacitat de retenció i 

d’absorció de l’aigua és un dels condicionants principals en un incendi forestal. 

Una planta necessita consumir energia calorífica per evaporar l’aigua. Si el 

contingut d’aigua és elevat, calen grans quantitats de calor per fer l’evaporació i 

es dificulta la combustió. En èpoques de sequera, el contingut d’aigua de les 

plantes és molt baix i la font energètica  pot inflamar fàcilment. 

                                                           
4
 Rosada: Gotes petites d’aigua que es formen per condensació directa del vapor d’aigua sobre 

els objectes refredats durant la nit. (Font: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 
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A més, durant el procés d’evaporació de l’aigua  es crea una atmosfera on el 

vapor d’aigua fa baixar el percentatge d’oxigen i es retarda la combustió. 

-El pendent i l’orientació del terreny. 

Els pendents actuen accelerant  la propagació del foc si avança costa amunt i 

la retarden si ho fa costa avall.  

El foc es propaga més ràpidament en els vessants solells que en els obacs. 

Els vessants orientats a l’est tenen la insolació màxima al matí; un vessant sud 

al migdia i un vessant oest a la tarda. 

 

Totes aquestes condicions actuen com a potenciadores de l’incendi i sovint 

produeixen un efecte multiplicador  quan convergeixen a l’hora. 

 

 

 

 

 

Esquema de la generació d’un gran incendi forestal o foc de massa
5
 

 

Els focs són dinàmics: els fronts poden augmentar en amplada i esdevenir molt 

actius amb unes flames molt altes. Es poden crear fronts secundaris, inflamats 

per partícules incandescents que volen centenars de metres pel davant del cap 

del foc que incrementen la velocitat de propagació global. Aquests focs de 

massa no són gaire freqüents i el seu control és molt difícil. 

 

                                                           
5
AROLA, J. i PANAREDA, J.M.: Els incendis forestals. Eumo Editorial. Vic, 1999 

 

                 Vent, aire sec, sequera 

 Vegetació abundant i seca                    EFECTE MULTIPLICADOR 

 Pendent ascendent i calent 
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2.8. Les causes dels incendis forestals 

Les causes dels incendis són molt diverses. Poden ser naturals o, la gran 

majoria de vegades, causades pels homes, ja sigui un fet intencionat o no. 

Les causes naturals vénen determinades per factors naturals, sense cap 

intervenció humana. 

Les causes negligents són  descuits en la utilització del foc. 

Les causes intencionades són focs provocats amb la intenció de provocar un 

dany. 

Les causes accidentals són successos que es produeixen inesperadament.  

No existeix una voluntat de causar foc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
VARIS: La gestió del bosc. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya. Barcelona: 1995. Pàg. 97. (CONSULTA: maig 2012) 

CAUSES
6
 ORIGEN 

Naturals - Llamp 

Negligents 

- Burilles i llumins encesos 

- Fogueres mal apagades 

- Abocadors d’escombraries encesos 

- Cremada de marges, pastures, etc. 

- Vidres abandonats 

Intencionades - Conseqüència de malalties psíquiques 

Accidentals 

- Espurnes de tubs d’escapament 

- Accidents d’automòbil 

- Avaries de les línies de conducció elèctrica 
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3. LA PREVENCIÓ I L’EXTINCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS 

3.1. Els boscos catalans 

La superfície total de Catalunya és de 32.090 km2, de la qual quasi 2 milions 

d’hectàrees (un 61%) són forestals (bosc, matolls, prats i erms naturals). Som 

un país forestal, en el qual 1,31 milions d’hectàrees són boscos (un 41% de la  

superfície total), amb un increment anual de 3,5 milions de m3.7 

 

 

 

 

Comparació de dades dels inventaris forestals realitzats el 1996 i al 2007 a Catalunya
8
 

Si al creixement de la massa forestal li afegim el clima mediterrani en el qual 

vivim, amb estius calorosos i secs, el relleu força accidentat, i la distribució i 

tipus de població, resulta normal un significatiu risc d'incendi forestal per a gran 

part del territori català. 

Cal afegir el progressiu abandonament de conreus i pastures que ha produït un 

increment, en general molt important, de les masses de combustible i de la 

seva continuïtat. A més, s’hi ha afegit que tampoc és rendible explotar la fusta 

del bosc.9 

                                                           
7
SOLANES, XAVIER: La Biomassa forestal, una aposta de futur per a Catalunya. Direcció General 

del Medi Natural. Servei de Gestió Forestal, 2010. 

8
Quatre són els inventaris forestals que abasten completament el territori català:  

1. Primer inventari forestal nacional (IFN1) (1966-1975) iniciativa de l’antic ICONA. 
2. Segon inventari forestal nacional (IFN2) (1986-1996) promogut pel mateix ICONA. 
3. Inventari ecològic i forestal de Catalunya (IEFC) (1988-1998), encarregat pel Parlament de 
Catalunya al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
4. Tercer inventari forestal nacional (IFN3) (1997-2007), promogut perla Direcció General de 
Conservació de la Natura, del Ministeri de Medi Ambient. (Segons Xavier Solanes, referència 8) 
 
9
Vegeu apartat 6.5.1. La gestió forestal. 
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3.2. Les mesures preventives 

La major part dels incendis forestals són causats directa o indirectament per 

l’home. Per tant, calen mesures preventives i correctores contra els incendis 

forestals i disposar d’una infraestructura ben dotada i d’un equip d’extinció 

eficaç i d’intervenció immediata. 

Cal una educació ciutadana que faci prendre consciència a la gent que s’ha  

d’evitar qualsevol actitud que pugui provocar un incendi. 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DARP) en la seva pàgina web dóna uns consells per promoure actituds i hàbits 

responsables i, de l'altra, informar i sensibilitzar del risc d'incendis forestals i de 

la necessitat de prevenir-los:10 

-Mantingueu neta la forest: guardeu les restes d'aliments generats en una 

bossa de deixalles i llenceu-la en un contenidor o emporteu-vos-la a casa. 

- No abandoneu al bosc ampolles i objectes de vidre. 

- Apagueu bé els llumins i cigarrets i no els llenceu per les finestretes del cotxe. 

- No circuleu amb vehicles fora dels camins autoritzats, ni els estacioneu sobre 

herbes seques. 

- No encengueu fogueres ni cuineu: porteu el menjar preparat de casa. 

- Enceneu foc només en llocs autoritzats i condicionats per fer-ho. Tingueu una 

cura especial en apagar-lo; assegureu-vos que no quedi cap caliu que el pugui 

revifar. 

- Informeu-vos de les èpoques de màxim risc d'incendi. 

                                                           
10

www.gencat.cat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(CONSULTA: juliol - octubre 2012) 

http://www.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default
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- En cas que observeu un incendi forestal o una columna de fum dins la forest, 

és important avisar al més aviat possible algun dels serveis d'emergència més 

pròxims, com Agents Rurals, Bombers, Mossos d'Esquadra o Protecció Civil. 

- Col·laboreu amb els col·lectius professionals de vigilància i prevenció 

d'incendis forestals. 

 

3.3. Protocol d’actuació en cas d’incendi forestal 

La responsabilitat de la prevenció dels incendis forestals és de la Direcció 

General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

La DGMNB11 porta a terme un sistema d'avaluació de l'evolució del perill 

d'incendi forestal a partir de diferents eines com és la mesura directa en camp 

d'humitat de combustibles, els mapes de variables i índexs de perill de 

component meteorològic, el càlcul de percentils de les variables bàsiques, la 

informació històrica d'incendis i situacions ocorregudes els darrers anys, els 

gràfics de sensors específics de seguiment del risc, els mapes estàtics: 

combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria... S’avaluen totes les dades i  

s'elabora el mapa de perill diari de risc d’incendi forestal que és l'eina que 

dóna suport a les decisions que s’han de prendre pel que fa a la prevenció 

d’incendis forestals. 

                                                           
11

DGMNB: Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
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Comunicat diari de risc d'incendi forestal. Departament d’interior. 22-7-2012 

 (Data de l’incendi de l’Alt Empordà)
12

 

 

Una de les decisions que pot prendre la DGMNB és l’activació del Pla Alfa. 

Aquest és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per 

definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals 

desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es 

produeixin. 

En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de nivells 

operatius, de 0 a 3, per cada comarca.13 

 

                                                           
12

 http:// gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ (CONSULTA: octubre 2012) 

13
www.gencat.cat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(CONSULTA: juliol - octubre 2012) 

http://www.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Nivell Actuacions bàsiques 

NIVELL 1: 

Vigilància prioritària d'incendis forestals 

- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no 

forestals a menys de 500 m de zones forestals. 

- Identificació de l'autor del foc. 

- En cas de perill, s'ha de fer apagar. 

- Control de llocs predeterminats d'especial risc. 

NIVELL 2: 

Vigilància exclusiva d'incendis forestals 

- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no 

forestals a menys de 500 m de zones forestals. 

- Identificació de l'autor del foc. 

- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals. 

- Control de llocs predeterminats d'especial risc. 

- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades. 

- Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. 

- Control d'abocadors predeterminats. 

NIVELL 3: 

Vigilància exclusiva i restricció d'accés a 

massissos forestals 

- Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no 

forestals a menys de 500 m de zones forestals. 

- Identificació de l'autor del foc. 

- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals. 

- Control de llocs predeterminats d'especial risc. 

- Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades. 

- Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. 

- Control d'abocadors predeterminats. 

- Control d'accés a determinats massissos forestals. 

- Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa. 

- Establiment de centres de coordinació d'efectius en les zones d'actuació. 

 

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la 

DGMNB, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos 

dels nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en 

Pla INFOCAT14. 

L'objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc jurídico-funcional per fer front a 

les emergències per incendis forestals, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, 

establint els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de 

la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de 

les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus 

d'emergències.  

                                                           
14

 INFOCAT: Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya.  
Publicat al DOGC de 09 DOGC núm.1970, de 09.11.1994 (Actualització 2012) 
www.gencat.cat 

http://www.gencat.cat/
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Les funcions bàsiques del Pla són: 

- Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció i 

coordinació dels diferents serveis actuants en emergències per incendis 

forestals a Catalunya.  

- Concretar els procediments d'actuació, ja siguin aspectes preventius, previsió 

dels diferents avisos, la pròpia intervenció, etc.  

- Preveure la plena coordinació, mitjançant els mecanismes de col·laboració 

adients, amb les comunitats autònomes limítrofes i aquelles que es creguin 

oportunes. 

- Establir els sistemes de coordinació amb les organitzacions de les diferents 

administracions locals en el seu territori.  

- Establir el mapa bàsic de perill i definir zones d'acord amb el risc i amb les 

possibles intervencions i desplegament de mitjans i recursos.  

- Determinar els criteris de planificació pel què fa als Plans d'Actuació Municipal  

per incendis forestals.  

- Considerar les èpoques de perill relacionades amb els incendis forestals per 

establir mesures preventives d'acord amb la legislació vigent.  

- Proposar i establir mesures orientades a la disminució del risc d'incendis 

forestals. 

- Establir els sistemes organitzatius del voluntariat.  

- Definir i establir els procediments d'informació a la població.  

- Catalogar els mitjans i recursos a emprar en cas d'un incendi forestal. 

El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de 

Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del 
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territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per 

als treballs d'actuació en cas d'emergència. 

 

3.4. L’extinció del foc 

En cas d’un incendi forestal de gran magnitud, l’estructura organitzativa que 

s’ha de seguir és la següent: 

 

Estructura organitzativa i l’organigrama en cas d’emergència per incendi forestal
15

 

 

  

                                                           
15

Pla especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya INFOCAT. Actualització 2012. 
Pàg. 14. Extret de www.gencat.cat 
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Els grups d'actuació executen les ordres manades des de la Direcció del Pla (El 

Conseller d’Interior) i estan coordinats en el lloc de l'emergència pel 

coordinador del Centre de Comandament Avançat, que es constitueix, si escau, 

per les particularitats de l'emergència, i s'ubica en un lloc segur i proper a 

aquesta. 

Per altra banda, l'actuació municipal és responsabilitat de l'Alcalde del municipi 

afectat. En aquells municipis que els correspongui, aquesta actuació 

s'estructura a través del Pla d’Actuació Municipal (PAM) corresponent. 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un document que recull les actuacions 

del municipi en relació a una emergència per incendis forestals. També hi 

consten aquelles actuacions dirigides a garantir l'operativitat dels mitjans 

humans i materials de què disposa el municipi. El director del PAM és l'Alcalde i 

és l'autoritat local superior de protecció civil del municipi, sens perjudici de les 

funcions del Conseller del departament competent en matèria de protecció civil 

en cas que s'hagi activat el Pla INFOCAT. 

Les funcions bàsiques del PAM16 són: 

- Preveure l'estructura organitzativa de resposta i els procediments per a la 

intervenció en emergències per incendis forestals que afectin el seu terme 

municipal, en coordinació amb els grups d'actuació previstos en el Pla 

INFOCAT. 

- Preveure l'organització necessària per a l'establiment de les mesures 

orientades a la disminució dels efectes dels incendis forestals i altres fenòmens 

perillosos associats. En aquest sentit, cal preveure les possibles necessitats 

                                                           
16

 PAM de Casserres. (CONSULTA: 2 i 9 d’octubre de 2012) 
Vegeu apartat 6.7.1. Plans de prevenció des de 1994 
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com ara l'allotjament, la provisió d'aliments, control, servei social als afectats, 

etc. 

- Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb 

aquells previstos en el Pla INFOCAT, fent espacial èmfasi als elements 

vulnerables. 

- Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de 

totes les actuacions previstes en el PAM. 

Les accions d’extinció d’un incendi es basen en envoltar el front del foc i 

controlar-lo fins a extingir-lo mitjançant accions directes i indirectes. 

Les accions directes consisteixen en actuar davant de les flames, apagant el 

foc, principalment amb aigua de les mànegues de camions de bombers o 

cisternes de tractor. Si l’accés és difícil, es pot transportar l’aigua en motxilles 

portàtils. Però és molt més efectiu ruixar el foc amb transport aeri, amb avió o 

helicòpter. En molts incendis de capçada, l’enfrontament amb les flames no és 

possible a causa de les altes temperatures del foc, llavors només es pot 

combatre indirectament. 

Les accions indirectes consisteixen en construir línies de defensa o contrafocs 

a una certa distància del front d’avanç. Sol consistir en cremar, de forma 

controlada, una franja de vegetació, perquè quan el foc  hi arribi quedi ofegat 

en no trobar més combustible. 

Un cop controlat el foc, cal apagar les brases i les restes de flames per evitar 

que es reprodueixi. Cal vigilar-lo durant uns quants dies que no torni a refer-se 

en algun punt fins que es consideri enllestida l’extinció. 
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4. HISTÒRIA I ORGANITZACIÓ DELS DIFERENTS 

ORGANISMES QUE FORMEN EL GRUP D’INTERVENCIÓ EN UN 

INCENDI FORESTAL 

4.1.El Cos de Bombers 

4.1.1. Història17  

Les organitzacions estructurades de serveis contra incendis o organitzacions 

de bombers van començar a sorgir a Catalunya al llarg del segle XIX lligades al 

desenvolupament urbanístic i industrial i també a la història de les institucions 

de Catalunya. 

Aquestes primeres companyies de bombers sovint depenien de la iniciativa 

privada, a través de mútues i societats asseguradores contra incendis. 

Més tard van passar a dependre dels ajuntaments i en alguns casos de les 

diputacions provincials. Amb la recuperació de les institucions democràtiques i 

l'estatut de 1979, la Generalitat en va assumir les competències. 

L'any 1980 es va produir el traspàs de serveis de les diputacions provincials a 

la Generalitat i es va establir una xarxa de parcs de bombers per donar 

cobertura a tot Catalunya i per treballar en la prevenció i en la reacció per tal 

d'assegurar més seguretat en tots els àmbits. Bombers de Catalunya va néixer 

l'agost de 1982 i actualment l'integren uns 5.000 efectius entre funcionaris i 

voluntaris. 

Un cop constituït el primer Govern de la Generalitat, el Departament de 

Governació va tirar endavant la creació del servei, recollint les competències 

que fins llavors duien a terme les diputacions. El 27 de juny de 1980 es va 

                                                           
17

 http://www20.gencat.cat/portal/site/interior. Coneix els Bombers. Història. 
(CONSULTA: octubre 2012) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior
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crear, mitjançant decret, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvaments18, de la qual depèn el Cos de bombers. 

El març de 1983 es va inaugurar la seu central de Bombers de la Generalitat en 

les instal·lacions de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Aquell mateix any va 

sortir la primera promoció de 50 bombers formats al servei. El 1986 es va crear 

l’escola de bombers. 

Arran dels focs que van afectar la Catalunya central el 1998, l'any següent es 

va crear el Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF), que treballa 

també en la prevenció d'incendis forestals. 

 

4.1.2. Organització 

L’organització del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s’estructura 

en òrgans centrals i en òrgans territorials19. 

Els òrgans centrals són la Divisió, l’Àrea Central, la Unitat Central i el Grup, i 

els òrgans territorials són la Regió, l’Àrea Regional, les Unitats Regionals i 

els Parcs. 

El territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del cos de 

bombers de la Generalitat, en les regions d'emergències següents: Centre, 

Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord i 

Metropolitana Sud. Les Regions d'Emergències comprenen les comarques i els 

municipis que s'estableixin per ordre del conseller i s’estructuren en les àrees 

regionals: l’’àrea d'operacions i l’àrea de prevenció i gestió. 

 

                                                           
18

Decret 243/2007, de 6 de novembre. 

19
Decret 183/2007, de 28 d’agost. 
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4.2. El Cos d’Agents Rurals 

4.2.1. Història20  

L’origen de la Guàrdia Forestal es troba al segle XVII amb la publicació de 

les Ordenacions Forestals de Catalunya i el nomenament d’uns comissaris 

vigilants per fer el seguiment dels arbres que calia tallar i promoure la 

repoblació forestal. A l’any 1863, es va promulgar la primera Llei de boscos, i la 

vigilància dels boscos va ser exercida per la Guàrdia Rural, creada l'any 1868 i 

formada per companyies de guardes rurals. L'any 1907 es va crear el cos de 

Guàrdia Forestal de l'Estat. 

Durant el període 1914-1923 de la Mancomunitat de Catalunya es va crear un 

Servei Forestal català. El 1932, la Generalitat de Catalunya va crear també un 

Servei Forestal propi, que col·laborava amb els alcaldes, la Guàrdia Civil, els 

Mossos d'Esquadra i el personal vinculat als districtes forestals. L'any 1935 es 

va promulgar la Llei del patrimoni forestal de l'Estat.  El Patrimoni Forestal va 

constituir la seva pròpia Guàrdia Forestal, amb personal de la Guàrdia Forestal 

de l'Estat. 

Al 1980 amb els traspassos en matèria de conservació de la natura a la 

reinstaurada Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1950/1980, del 31 de 

juliol, el col·lectiu d'Agents Forestals va quedar adscrit a la Direcció General del 

Medi Rural del Departament d'Agricultura.  

El Cos d’Agents Rurals es va crear amb la Llei 9/1986, de cossos de 

funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i adopta les funcions de gestió 
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 http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ Medi Natural. Agents Rurals. Història. 

(CONSULTA: octubre 2012) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
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forestal, cinegètica i piscícola, accentuades sobretot en matèria d’incendis 

forestals. 

Els membres d’aquest cos tenen la condició d’agents de l’autoritat i exerceixen 

funcions de policia administrativa especial i judicial. 

 

4.2.2. Organització 

La Subdirecció General dels Agents Rurals actua com a enllaç entre l'estructura 

operativa i de suport dels agents rurals i la Direcció General de Medi Natural i 

Biodiversitat. També hi ha el Servei de Comunicacions i Suport amb la finalitat 

de dur a terme la gestió dels recursos humans, materials i pressupostaris. El 

comandament i la direcció superior del cos depèn del  Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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4.3. Les Associacions de Defensa Forestal 

4.3.1. Història21 

L'origen  de les ADF es troba amb la formació de grups d'extinció d'incendis i 

auxili immediat a principis dels anys seixanta a Catalunya. 

Les ADF es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del 

programa "Foc Verd", elaborat pel Departament d'Agricultura, Alimentació 

i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.22 

L’Ordre de 6 d’octubre de 1986 regula les ADF com a associacions integrades 

per ajuntaments i propietaris forestals que tenen com a finalitat l’elaboració i 

l’execució de plans de prevenció i vigilància d’incendis i, si s’escau, de 

reforestació del seu àmbit territorial. 

La majoria de les ADF es van constituir entre els anys 1986 i 1987. Actualment 

hi ha constituïdes 299 ADFs, que comprenen un total de 674 municipis i 

representen més del 70% del territori català (1.742.435 ha).23 

El Secretariat de Federacions i ADF (SFADF) de Catalunya, és una entitat 

sense ànim de lucre que actua a tot el territori de Catalunya i que es va crear al 

1999. El seu objectiu és agrupar sota una estructura funcional totes les ADFs 

de Catalunya, per tal de tenir una única veu davant les administracions, en les 

polítiques de prevenció i ajudes. Té la seu a la Finca Torreferrussa a Santa 

Perpètua de la Mogoda.  

La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Berguedà es va constituir 

l'1 de juny de 2004 i  està integrada per 30 municipis de la comarca agrupats 

                                                           
21

 http://www.snadf.org (CONSULTA: octubre 2012) 

22
DOGC, núm. 755, 20.10.1986 

23
  Font: Secretariat d’ADFs de Catalunya. http://sfadf.org 

http://www.snadf.org/
http://sfadf.org/
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en 6 ADFs: l'ADF Alt Berguedà, l'ADF La Pobla-Castellar, l'ADF Sobrepuny,  

l'ADF Montesmon, l'ADF Baix Berguedà i l'ADF Viver i Serrateix.  

L’ADF Montesmon és la número 2 24 de Catalunya i es va formar  l'any 1986 i 

està formada pels municipis de Castellar del Riu, Avià, L'Espunyola, Montclar, 

Montmajor i Capolat (16.012 ha. forestals) 

L’ADF del Baix Berguedà és la número 4 de Catalunya i es va formar al 1987. 

Està  formada pels municipis de Gironella, Olvan, Santa Maria de Merlès, 

Casserres, Puig-reig, Sagàs i La Quar (19.054 ha. forestals). 

La Federació d’ADFs del Bages es va constituir el 25 de novembre de 1998 

amb la finalitat de coordinar totes les 11 ADFs que en formen part, com la  ADF 

Amics del Bosc, la número 3 de Catalunya que es va fundar al 1986 i està 

formada pels  municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu 

de Bages i Sant Pere Sallavinera (18.621 ha. forestals). 

 

4.3.2. Organització 

Per constituir-se en ADF cal que estiguin representats com a mínim el 20% dels 

titulars forestals de l'àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi 

com a mínim el 30% de la superfície forestal dels municipis que la integrin. Així 

mateix, cal que en formin part l'ajuntament o els ajuntaments dels termes 

municipals agrupats. 

Els membres de les ADFs són voluntaris i han d’obtenir el carnet que els 

acredita: el carnet groc identifica com a personal del grup d'intervenció de l'ADF 

i serà necessari per actuar al front del foc i per identificar-se en controls que es 

puguin dur a terme. És necessari tenir 18 anys. El carnet verd identifica com a 

                                                           
24

 El número de l’ADF correspon a l’ordre de creació. 

http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-alt-bergueda.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-la-pobla-castellar.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-sobrepuny.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-montesmon.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-baix-bergueda.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-viver-i-serrateix.html
http://adfbergueda.blogspot.com/2011/03/adf-viver-i-serrateix.html


Els focs de 1994 

 

 

 
37 

 

membre de l'ADF per col·laborar en la resta de tasques de l'associació. És 

necessari tenir entre 16 i 70 anys. A més cal una formació de nocions bàsiques 

d’extinció i autoprotecció, comportament del foc, sistemes de treball conjunt 

amb els altres cossos actuants,... 

Quan hi ha una intervenció, cal comunicar-la al Control Central a Torreferrussa 

per estar coberts en tot moment per l’assegurança general que tenen  

contractada i  perquè el Control Central té l’obligació d’estar a l’escolta del 

sistema establert, a fi de garantir en tot moment la seguretat de la gent que 

està treballant.  

Les ADFs disposen d’una xarxa interna que permet comunicar la gent de cada 

ADF entre si. També disposen d’una xarxa repartida per tot Catalunya de 

repetidors de 80 MHz, cedida pel Cos d’Agents Rurals.  
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5. BREU HISTÒRIA DELS INCENDIS FORESTALS  DE LES 

ÚLTIMES DÈCADES A CATALUNYA 

 
Antigament, a Catalunya hi havia menys zones boscoses perquè una gran part 

del territori es conreava. A més, els boscos tenien menys càrrega de foc perquè 

estaven més nets ja que tots els productes forestals tenien mercat o un valor 

d’ús com el carboneig, la llenya, la fusta,...25 També hi havia més pagesos que 

tenien ramats, i les pastures netejaven el sotabosc, el material més inflamable. 

Tots aquests factors feien que els incendis forestals fossin petits, s’apaguessin 

amb certa facilitat i no suposessin un greu problema. 

És a partir dels anys 60 que es comença a palesar una dificultat important en 

controlar els incendis forestals. Naturalment les institucions afronten el 

problema i neix el cos de bombers de la Diputació de Barcelona, que gestiona 

el territori corresponent a la província de Barcelona; estem a l’any 1968. Els 

bombers municipals, constituïts per cossos en part voluntaris, passen a una 

organització superior que, per altra banda, també observa de forma habitual la 

lluita contra incendis forestals, quan abans això era un fet aïllat i estrany. [...] tal 

com assenyala Josep Arola en la seva tesi doctoral26. 

No és fins l’any 1980 que a la Catalunya Central es presenta un important foc 

de massa amb l’incendi al terme municipal de Rajadell que va afectar 6000 ha. 

Es va produir en un espai abandonat pel conreu. Des de feia anys, els pagesos 

havien abandonat les vinyes i el terreny s’havia convertit en bosc de pi blanc. El 

bosc cobria tot el relleu, de manera que la continuïtat del combustible estava 

                                                           
25

CERDAN, RUFI: El sistema català de lluita contra els incendis forestals. Dossiers agraris, 1995. 

26
AROLA, JOSEP: El paisatge de Calders (Bages).Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. 

Manresa, 2008 
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assegurada. Va ser un dels primers grans focs de Catalunya en el qual va 

intervenir l’organització dels bombers de la Generalitat de Catalunya, tot just 

estrenada. A més, aquest any també es creava la Direcció General de 

Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de Catalunya. 

El foc de massa es va tornar a manifestar als estius de 1983 i de 1985, al parc 

natural de Sant Llorenç i de l’Obac (Talamanca, Mura i Rocafort), on es van 

cremar més de 5000 ha de paratges d’un alt valor ecològic. El foc havia 

començat a Castellbell per la imprudència d’una gent que cuinava a l’aire lliure. 

Es va descontrolar, va travessar valls i va encerclar Rocafort.27 

Des de l’1 de gener al 31 d’agost de 1986 es van cremar 69.940 ha.28 

Destaquen els incendis de Montserrat29 que van cremar un 41,4% de l’àrea del 

parc natural i de l’entorn de protecció. Des del 7 fins el 18 d’agost es van 

produir sis incendis en diferents indrets d’aquest entorn. El foc va afectar més 

de 5000 ha.30 Tres mil persones van quedar incomunicades al monestir i van 

haver de ser evacuades. En la seva extinció van participar els bombers de la 

Generalitat, avions d’ICONA31, efectius de l’Exèrcit, la Guàrdia Civil, Mossos 

d’Esquadra i voluntaris. Els focs van ser provocats i reivindicats pel grup 

d’ultradreta Milícia Catalana. El llavors Cap de guàrdia de la Sala Central de 

                                                           
27

AROLA, JOSEP: Cent dies de foc. Els incendis forestals al Bages, 1986. Centre d’Estudis del 

Bages. Manresa, 1996. 

28
 La Vanguardia. 9 de setembre de 1986, pàg. 22 

29
Butlletí del Santuari de Montserrat, núm. 17, 2a època, gener de 1987 

Portal http://www20.gencat.cat/ 
 
30

 La Vanguardia. 19 d’agost de 1986, pàgines 3 i 18 
 La Vanguardia. 20 d’agost de 1986, pàgines 1 i 2 

 
31

 ICONA: Instituto para la Conservación de la Naturaleza 

http://www20.gencat.cat/
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Bombers32, Josep Arola, va explicar que els incendis de Montserrat van tenir 

"una transcendència mítica per la simbologia de la muntanya i perquè arrel dels 

incendis del 86, ens varem adonar que la intensitat dels focs havia canviat". 

Després d’aquests focs es va implantar el programa Foc Verd33, es van millorar 

els mitjans d’extinció dels incendis i es van crear les ADFs.34 

A l’any 1994 dos incendis, l’un nascut a Fonollosa i l’altre a Gargallà, 

s’ajuntaven al tercer dia, constituint-ne un de gegant que va afectar quasi 

46.000 ha.35 

Al 1998 hi va haver un altre gran incendi al Solsonès, que va afectar, a més, les 

comarques del Bages, Anoia i Segarra. Van cremar 26.000 ha36. Va ser un 

incendi iniciat el dia 18 de juliol de 1998 i abans de l’alba del dia 19 ja estava 

estabilitzat, és a dir, sense fronts actius que manifestessin creixement; hi havia 

encara energia, però aquesta estava confinada i rodejada per instal·lacions 

d’aigua de bombers i ADFs. Només la feina mal feta de tots plegats, però 

especialment de qui en tenia la responsabilitat, va fer que aquell incendi es 

pogués reprendre a les 3 de la tarda del dia 19, després de deu hores sense 

flames i amb tot el dispositiu desplegat en el lloc de l’incendi.37 El mateix 

                                                           
32

www.naciodigital.cat/noticia/34105/montserrat/polvori (CONSULTA: setembre - octubre 2012) 

33
 DOGC núm. 772 de 18-11-1986 Llei 10/86 de 24 de novembre de concessió d’un crèdit 

extraordinari per a finançar el programa Foc Verd (programa de prevenció d’incendis i 
reconstrucció de les forest de Catalunya). 
 
34

 Decret de creació de les ADFs. 20 d'octubre de 1986. 
 

35
 Objecte d’aquest Treball de recerca. 

 
36

 La Vanguardia, 22 de juliol de 1998, pàg. 21 
 
37

 AROLA, JOSEP: Cent dies de foc. Els incendis forestals al Bages, 1986. Centre d’Estudis del 

Bages. Manresa, 1996. 

http://www.naciodigital.cat/noticia/34105/montserrat/polvori
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Conseller de Governació, Xavier Pomés, va reconèixer la sensació 

d’impotència i la falta d’eficàcia en la lluita contra l’incendi38. 

L’any 2003 va ser un any dur meteorològicament parlant i hi va haver un 

important incendi de massa forestal a Sant Llorenç Savall amb una afectació de 

més de 4000 ha. 

A l’estiu de 2005 hi van haver tres grans incendis: Talamanca (més de 700 ha.), 

Cardona (1.400 ha.) i Castellnou de Bages (700 ha.). Aquests es van poder 

estabilitzar en menys de dotze hores. 

A l’any 2009 a la comarca de l’Urgell es van cremar 5.055 ha. de camps, 

rostolls i bardisses. Poques hores després d’aquest es va declarar un incendi al 

nord del massís dels Ports a la Terra Alta.39 Va estar causat per un llamp que 

va fer una guspira a l’abundant vegetació seca del bosc. En les tasques 

d’extinció, un canvi brusc en la direcció del vent va atrapar un grup de bombers 

del GRAF40. L’operació de rescat va resultar impossible i van morir cinc 

bombers. 

A l’estiu de 2012 hi van haver dos incendis a l’Empordà41. El primer es va 

originar a la Jonquera i es van cremar 13.067 ha. I un altre que va cremar 

poques hectàrees a Portbou. El Departament d’Interior va haver d’ordenar el 

confinament als habitants d’aquesta zona de l’Alt Empordà. Alguns nuclis es 

van haver d’evacuar i es van haver de tallar les grans vies de comunicació N-II, 

AP7 i l’AVE. Per diferents circumstàncies van morir quatre persones i hi van 

                                                           
38

 La Vanguardia. 21 de juliol de 1998, pàg. 24 
 
39

 La Vanguardia. 25 de juliol 2009, pàg. 4 

40
 GRAF: Grup de Reforç d’Actuacions Forestals 

 
41

 La Vanguardia. 23 de juliol de 2012. Vivir pàgines 1 a 4. 
    La Vanguardia. 25 de juliol de 2012. Vivir pàgines 1 a 4. 
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haver també molts ferits. La forta tramuntana va fer que inicialment no es 

pogués actuar amb mitjans aeris i es temia que el foc avances cap a una zona 

boscosa més densa, a Boadella a la Garrotxa.  

Estadístiques dels focs a Catalunya en el període de 1986 a 201142: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula es pot observar que als anys 1986, 1994 i 1998 hi ha un 

nombre molt més elevat d’hectàrees forestals cremades que els altres  anys. 

Un total de 65 811 hectàrees (43.335 ha. d’arbratge) van cremar a Catalunya el 

1986. Al 1994 es va cremar més superfície: 76.625 ha. (62.574 ha. d’arbratge), 
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Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estadístiques. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eeeb8984508dc53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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amb grans catàstrofes al Bages i al Berguedà i al 1998  18 349 ha. (12 668 ha. 

d’arbratge). 

Tot i que no es pot observar una regularitat absoluta, si que es constata que 

periòdicament cada 4 o 5 anys hi ha un any amb més incendis forestals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes dades es pot observar que en els dos primers períodes hi ha una 

similitud quant a hectàrees cremades, 147300 ha. (de 1982 al 1991) i 

125103.84 ha. (de 1992 al 2001), mentre que al tercer període hi ha una 

reducció substancial de les hectàrees afectades per incendis 28289.32 ha. 

També s’han reduït el nombre d’incendis de més d’1 ha. i es mantén el nombre 

de petits incendis. L’explicació podria ser el resultat de les polítiques contra 
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incendis promogudes per la Generalitat de Catalunya. Cal assenyalar que són 

dades fins el 2011 i no hi consta el gran incendi de l’Empordà del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al Berguedà destaquen de forma espectacular les hectàrees 

cremades al 1994 respecte a la resta d’anys constatats. Hi ha dos anys amb un 

nombre més elevat d’hectàrees cremades, 1991 i 2005 i una clara disminució 

tant pel que fa a nombre d’incendis com a hectàrees cremades a partir de 

2008. 
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6. ELS FOCS DE 1994 

6.1. Dades generals de l’incendi 

6.1.1. La zona 

El Baix Berguedà és una zona amb relleu suau, amb una altitud mitjana d’uns 

800 metres. 

El clima és Mediterrani, de muntanya mitjana. Es caracteritza per hiverns freds i 

estius càlids i secs. La temperatura mitjana anual és de 12ºC i la precipitació 

mitjana anual de 750 mm.  

6.1.2. Les condicions meteorològiques de 1994 

L’any 1994 va ser, meteorològicament parlant, molt irregular, amb pluviometria 

deficitària (40,7 mm de mitjana 

anual43) i temperatures externes 

(el dia 3 de juliol es van assolir 

els 38,8ºC, temperatura màxima 

enregistrada fins al moment a 

Berga.) 
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 Aquestes mitjanes corresponen als observatoris de Borralleres (Sta. Maria de Merlès), 
Ferreres (Olvan), IES Guillem de Berguedà, Serrateix i la Valldan (Berga) (Font: L’EROL: 
Ressorgint del foc, núm. 49. Àmbit de Recerques del Berguedà, hivern 1995) 

Climograma de Serrateix de 1994, representatiu de l’àrea 
cremada, per la posició central que hi té aquest poble, posa 
de manifest l’existència, al pic de l’estiu, mostra un període 
d’aridesa – destacat en color gris – molt característic del 
clima mediterrani. Font: L’EROL: Ressorgint del foc, núm. 49. 

Àmbit de Recerques del Berguedà, hivern 1995 
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La temperatura màxima del 4 de juliol, dia en què s’iniciaren els incendis, va ser 

de 37,6ºC, xifra que tan sols s’havia assolit 5 vegades en els darrers 10 anys. 

La temperatura mitjana del mes va ser de 25,7ºC, registrant-se 28 dies una 

màxima de 30ºC o més. La humitat relativa es va mantenir bona part del dia per 

sota del 20%.  

A més, el vent del Sud-Oest, va afavorir la davallada de la humitat relativa i la 

propagació de l’incendi (amb velocitats que superaren els 70 km/h la tarda del 

dia 4). 

6.1.3. Hectàrees cremades 

Aquest incendi ha estat considerat un dels més importants del segle XX a la 

mediterrània. Va afectar bàsicament boscos de pinassa i de pi blanc. 

SUPERFÍCIE (ha.) 

TOTAL (ha.) 
Arbrades No arbrades Forestal No forestal 

14.547 1.896 16.443 8.926 25.369 

Dades extretes de l’estadística sobre grans incendis forestals. Publicacions 

del “Área de Defensa contra Incendios Forestales de la Dirección General del 

Medio Natural del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino”
44

 

 

El foc cremà superfície de 10 municipis del Berguedà: Casserres, l’Espunyola, 

Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès 

i Viver i Serrateix.45 

Municipi Ha. Arbrades 
Ha. No 

arbrades 
Ha. Forestal 

Ha. No 
forestal 

Casserres 819,60 31,90 851,50 1.290,40 

L’Espunyola 394,90 57,50 452,40 538,10 

Montclar 1.162,80 10,00 1.172,80 773,90 

                                                           
44

MARTÍNEZ, ENRIQUE: Manual de extinción de grandes y peligrosos incendios forestales, 

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid 2010 

45
 L’EROL: Ressorgint del foc, núm. 49. Àmbit de Recerques del Berguedà, hivern 1995 Taula de 

la mateixa pàgina i página següent. 
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Montmajor 1.878,10 460,40 2.338,50 1.079,80 

Olvan 1.416,70 159,30 1.586,00 869,30 

Puig-reig 823,40 488,00 1.311,40 1.025,90 

La Quar 1.080,60 224,10 1.304,70 0,00 

Sagàs 2.331,10 342,10 2.673,20 1.757,90 

Santa Maria 
de Merlès 

1.353,40 0,00 1.353,40 632,10 

Viver i 
Serrateix 

2.584,30 60,80 2.645,10 390,00 

Total 14.304,50 1.896,10 16.200,60 8.829,70 

 

Si es considera el perímetre de l’incendi iniciat a Gargallà i l’iniciat a Castellnou 

de Bages, les hectàrees ascendeixen a quasi 46.000. 

6.1.4. Desgràcies personals 

Dos avis, Pere i Conxita Vila Fornell, de 85 i 80 anys d’edat respectivament van 

morir la matinada del dimarts 5 de juliol de 1994 a causa del foc que va afectar 

la seva casa de pagès de can Trullàs, a Casserres. La dona del senyor Pere, la 

Maria Costa Fornell, invàlida, era dins la casa en el moment del fet i va resultar 

il·lesa. Ella va sentir com cridaven auxili però no va poder salvar-los.46 

També, el senyor Lluís Bardolet de Santa Maria de Merlès, es va cremar un 

80% del cos, quan amb la cisterna carregada d’aigua s’adreçava al nucli de la 

Guàrdia, les flames el van envoltar.47 

6.1.5. Béns materials afectats 

L’incendi va cremar masies, coberts, maquinària, bestiar, vehicles... i va 

representar un fort impacte socioeconòmic per la zona.48 

                                                           
46

 Regió7, 6 de juliol de 1994, pàg. 5 
CLOTET, NARCÍS: Pagesos cremats. Grata lectura, Romanyà, 1998. 2ª edició.  
Pàgines 32,33,34 
 
47

 Regió7, 29 d’abril de 1995, pàg. 21 
 
48

 La sentència recull tots els béns materials afectats dels propietaris que es van presentar al 
judici. 
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Camió cremat. Vilalta, Sta. Maria de Merlès 
Dolors Bascompte Rincón 

Casa cremada. El Rourell, La Quar. 
Dolors Bascompte Rincón 

Granja de conills a Els Salvans nou, Sagàs 
Dolors Bascompte Rincón 
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6.2. Cronologia dels fets49 

Dissabte i diumenge, 2 i 3 de juliol 

Havia estat un cap de setmana fatídic. El foc havia cremat més de cinc-centes 

hectàrees de bosc i conreus a les comarques del Bages, Berguedà, Cerdanya i 

Baix Llobregat Nord, en quatre incendis declarats i agreujats per les altes 

temperatures que s’havien registrat i per la sequera que afectava tota la zona 

central de Catalunya. 

El divendres s’havia iniciat un incendi que havia afectat entre tres-centes 

cinquanta i quatre-centes hectàrees de bosc i conreus als termes municipals de 

Calders, Avinyó i Monistrol de Calders. Més de trenta vehicles de bombers, 

centenars de voluntaris forestals d’ADF, hidroavions d’ICONA, helicòpters de la 

Generalitat i centenars de voluntaris van lluitar contra el foc. 

El dissabte hi va haver un incendi al Bruc, al Baix Llobregat Nord. L’incendi va 

cremar unes tres hectàrees de bosc. Van participar en l’extinció un total de deu 

camions de Bombers de diverses casernes de Catalunya i tres helicòpters. 

A Berga, a la zona entre cal Rosal i el càmping, es va declarar un incendi que 

va mobilitzar bombers de les casernes de Berga, Manresa i Prats de Lluçanès. 

La virulència de les flames, que van arribar a alçades considerables, va obligar 

a recórrer als serveis d’un hidroavió d’ICONA, i dos helicòpters del parc de 

Bellaterra. 

En l’extinció del foc de Queixans, a la Cerdanya, hi va participar  una vintena de 

vehicles, ambla col·laboració de parcs de Bombers de la Cerdanya francesa i 

dos bombarders de la Generalitat i també van comptar amb l’ajut de dues 

avionetes franceses. Es van cremar 50 hectàrees. 

                                                           
49

 Informació extreta de l’especial del Regió7 del 10-7-1994: “La setmana negra del bosc”. 



Els focs de 1994 

 

 

 
51 

 

Dilluns, 4 de juliol 

Durant tot el matí del dilluns 4 de juliol del 1994, els telèfons no paraven de 

sonar. La seu central dels Bombers de la Generalitat no era excepció. Una 

vuitantena de focs, en la seva 

majoria forestals, feien saltar 

totes les alarmes de tot 

Catalunya i sobretot la seu 

central dels Bombers. El 

temps però, no hi posava de 

la seva part. Segons cita la 

Vanguardia50, una gran part 

de la Península estava patint 

una onada de calor, amb 

temperatures de fins els 41 

graus. La humitat era molt 

baixa, menys d’un 20%. El vent tampoc era favorable. Hi havia molts forts vents 

canviants de direcció. Vents de fins a 80 km/h. 

Moltes trucades provenien de l’interior, llocs com Collbató, Sant Mateu de 

Bages, Montmajor, Casserres, la Quar, entre altres. El pànic començava. Els 

habitants d’aquests pobles s’alarmaven i preguntaven on eren els bombers. 

Ningú no sabia què fer, però alguna cosa s’havia de fer per frenar l’enemic, el 

foc. A partir d’aquí, la gent es va començar a mobilitzar. Tothom intentava 

salvar la seva casa, finca, camp o propietat que tenia, o encara que algú no 

tingués res com a propietari, sortia al carrer a ajudar al veí o a la gent que 
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La Vanguardia, 5 de juliol de 1994 

Mapa extret del diari la Vanguardia publicat el dia 5 de juliol 
de 1994. S’hi pot observar els focs que estaven actius 
durant el dilluns dia 4 de juliol. 



Els focs de 1994 

 

 

 
52 

 

Entre Lladó i Cal Visó, Puig-reig.  
Josep Companyó Castellví 

estava apunt de perdre gran part o tot del seu patrimoni. De totes maneres, el 

seu esforç per frenar l’incendi descontrolat no era suficient. A molts llocs els 

bombers van poder accedir-hi, però altres llocs no, com l’incendi que centra 

aquest treball. Aquest foc es va originar a Gargallà (Montmajor), situat al límit 

entre el Solsonès,  el Berguedà i el Bages, tocant a Serrateix. 

Era un moment crític per a tothom, i encara es va empitjorar. Per les notícies 

anunciaven la mort de tres joves excursionistes de Terrassa que van morir a 

Collbató intentant refugiar-se a una cova per tal de protegir-se del fum i els 

despreniments. El nerviosisme va anar en augment i a més, tal com he 

esmentat abans, no hi havia prous efectius per poder extingir tots els focs que 

cremaven sense control les terres catalanes. 

El foc era imparable, les flames creuaven rius i carreteres d’una manera 

devastadora, i anava en augment les hectàrees cremades.  

Tots els pobles veien el cel cobert 

de fum i cendra, i el pànic 

multitudinari continuava present, 

com la senyora Pilar Sunyer de Cal 

Blasi, una masia Casserres, que 

deia: mai no havia pensat ofegar-me 

sinó avui. Vaig pensar que allò que 

tenia al damunt devia ser la fi del 

món, perquè ho havia sentit a dir i estava escrit, que la fi del món venia amb foc 

i esgarrifor.51 
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CLOTET, NARCÍS: Pagesos cremats. Grata lectura, Romanyà, 1998. 2ª edició 

Pàgina 23 
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Serrateix. Josep M. Berenguer i Guitart 

El foc que va néixer a Gargallà es va anar estenent amb gran velocitat cap al 

Berguedà sud a través de Casserres, Gironella i Puig-reig. Els boscos es 

consumien d’una manera contundent, i va arribar fins a la Quar, degut a què es 

cremava una gran massa boscosa de pi. Entre 30 i 40 persones de diverses 

cases de pagès que van quedar atrapades pels camins de muntanya de la 

Quar van poder ser rescatades a darrera hora del vespre.  

Alhora, es va iniciar un altre 

incendi a Barbats, situat a 

Casserres i anava direcció 

Gironella. Les flames van entrar 

per Cal Blau, i va envoltar 

ràpidament Gironella. Una 

espessa fumera va cobrir el 

poble. Aquest foc originat a Casserres va travessar la variant de la carretera 

comarcal 1.411,  i es va anar estenent en direcció a Sagàs. A causa de les 

ràfegues de vent, els focs es van escampar fins que es van unir els fronts de 

Barbats i de Gargallà. La gent, desesperada, es lamentaven de la manca 

d’hidroavions i en algunes zones, de bombers.  

A més, gairebé no feia falta que 

demanessin voluntaris perquè 

una allau de persones de totes les 

edats, però pràcticament joves, es 

van entregar voluntaris i amb 

moltes ganes de col·laborar. El 

problema va ser que no hi havia 

Variant de Gironella. Josep Companyó Castellví 
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material per a tothom i que aquesta allau podia descoordinar la missió: apagar 

el foc. Els polítics, aquell mateix dia, van anar al lloc dels fets per tal d’intentar 

fer alguna cosa. Un d’aquests casos és el del Jordi Pujol, President de la 

Generalitat de Catalunya l’any 1994, que va arribar a les dues de la matinada 

del dimarts a Manresa per conversar amb els responsables dels cossos que 

participaven en l’extinció i amb els alcaldes. Ell mateix va dir mai han coincidit 

80 incendis en condicions d’altes temperatures, forts vents canviants i una 

llarga sequera. A més, va justificar el fet que no es pot arribar a tot arreu amb 

l’efectivitat desitjada.  

Al vespre d’aquest mateix dia, es parlava, segons cita la Vanguardia52, de sis 

comarques afectades per incendis descontrolats. La nit va ser eterna i molt 

poca gent va dormir. Tothom que podia intentava ajudar a fer possible el desig 

de tots, que allò s’acabés. D’una manera o altra tothom col·laborava. Durant 

l’incendi nombroses persones van resultar ferides de gravetat, algunes a causa 

dels desesperats intents d’apagar foc i d’altres a causa d’intoxicacions. Pels 

volts de les nou del vespre treballaven en I’extinció de l’incendi al baix 

Berguedà dotze cotxes de Bombers, un helicòpter i un hidroavió segons la 

conselleria de Governació de la Generalitat.  Molt pocs efectius per la magnitud 

de l’incendi si ho comparem amb els efectius destinats als incendis del cap de 

setmana anterior. Segons publicava Regió753, citant fons del Consell comarcal: 

la comarca possiblement havia quedat desatesa causa de la gran quantitat 

d’incendis que ahir es van declarar a tot Catalunya. Això va provocar que tant 

els mitjans aeris de la Generalitat com els de França no poguessin dedicar-se 

al Berguedà fins al vespre. 
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 La Vanguardia, 5 de juliol de 1994, pàgina 21 
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 Regió7, 5 de juliol de 1994, pàgina 4 
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Dimarts, 5 de juliol 

La nit havia estat llarga i 

dramàtica per a moltes famílies. 

El foc avançava cap al nord del 

Berguedà, a Pedret, i en diferents 

fronts a Viver, Navàs, Castelltallat 

i Balsareny. Els responsables del 

parc de Bombers de Bellaterra 

van decidir traslladar el 

comandament a Manresa i a 

Berga.  

 

 

 

El dia es va despertar amb dues notícies molt impactants. Tot seguia igual, o 

fins i tot pitjor, i el foc s’havia estès, cremant més territori. L’altra notícia era que 

Mapa extret del diari la Vanguardia publicat el dia 6 
de juliol. S’hi pot observar els focs que estaven actius 
durant el dilluns dia 5 de juliol. 

Regió7, 06/07/1994 
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el nombre de morts va anar a l’alça. Dos avis, Pere i Concepció Vila, de 84 i 80 

anys, van ser rescatats sense vida a la seva finca can Trullàs de Casserres 

durant la matinada. L’esposa del Pere era invàlida i en aquells moments, ella 

estava dins de la casa. Va sentir com el seu marit i la seva cunyada cridaven 

auxili des de fora però ella no podia fer res. A aquesta senyora no li va passar 

res, es va salvar, però quan hi van anar els veïns per veure què havia passat, 

no la van sentir, ni tampoc es pensaven que estaria allà, viva. Els seus nebots 

van alertar que encara quedava una altra persona, per això la van trobar. 

Una altra mala notícia va ser el d’un veí de Santa Maria de Merlès, que va 

resultar ferit amb cremades de segon i tercer grau al 80% del cos. Altres ferits 

per intoxicació van estar ingressats als hospitals i CAPs de la comarca, i tal i 

com cita el Regió7, la creu roja va atendre 110 persones. 

El foc no es controlava, milers 

d’hectàrees ja s’havien cremat 

o continuaven cremant-se al 

Baix Berguedà i al Bages nord. 

Hi havia un front a Serracanya, 

Montmajor, i un altre a Borredà, 

Puig-reig i a Prats de Lluçanès. 

 La feina de la gent no ajudava a 

apagar el foc, ja que era tan devastador que només els hidroavions i els 

helicòpters podien tractar de tu a tu al foc. El problema va ser que aquests 

avions i helicòpters passaven amb molt poca freqüència. A molts pobles, com 

és el cas de Puig-reig, l’alcalde va haver de dir: sisplau tothom que pugui intenti 

ajudar a apagar el foc.  

Serracanya. Foto Luigi 



Els focs de 1994 

 

 

 
57 

 

El foc va arribar a Cal Marçal, i 

tres-centes persones van 

haver de ser evacuades de 

casa seva. Sort que va arribar 

un helicòpter i unes avionetes 

a apagar el foc que s’acostava 

a les llars; sinó podria haver 

passat una tragèdia. Tots els 

voluntaris de Puig-reig van anar a apagar foc a cal Marçal amb el que van 

poder, com galledes, manegues de jardí, branques,...  

Durant la tarda del dimarts, ja es començava a parlar d’unes possibles 15.000 

hectàrees cremades fins al moment al Berguedà. Al Bages la situació era 

semblant, 10.000 hectàrees.  

Gairebé mil nens, segons fonts de la Vanguardia, van haver de ser evacuats 

per les forces de seguretat de les cases de colònies i campaments. Van ser 

concentrats a les escoles de Berga i Gironella. 

Més tard, molts problemes van arribar. Alguns pobles es van quedar sense 

subministrament elèctric, sense servei telefònic i es va tallar algunes carreteres 

més, fins i tot l’eix del Llobregat. Molts pobles van quedar-se incomunicats.  

Tothom continuava impotent en veure com es cremaven cases i camps i, tot i 

que estaven molt cansats, ho donaven tot fent el màxim esforç per aturar 

l’incendi. Els bombers prioritzaven el salvament de persones, i deixaven 

abandonada la protecció dels boscos. 

El dia es va tancar amb una notícia agredolça, l’arribada de tres hidroavions 

francesos. El problema va ser que ja era molt tard i la llum del dia va 

Foc arribant a Cal Marçal. Ramon Subirana Riu 
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desaparèixer; només hi havia la llum del foc. La nit va ser més o menys igual 

que l’anterior, tothom intentava que el foc no avancés tan de pressa mentre 

esperaven que els hidroavions i helicòpters ho apaguessin tot en els dies 

següents.  

Durant la tarda, alguns polítics es van acostar al lloc dels fets, com el conseller 

d’Agricultura, que va tornar d’un viatge a Moscou i va anar a Montmajor per 

reunir-se amb el president del Consell del Berguedà i altres representants de la 

comarca. El conseller de Cultura, Joan Guitart, també es va reunir amb 

representants, a Berga i a Manresa durant el matí, i va assegurar que: als 

incendis del Bages i el Berguedà s’han destinat tants mitjans com ha estat 

possible. A més, la consellera de Governació va tornar d’Alemanya i es va 

dirigir al lloc dels fets durant la nit del dimarts al dimecres. L’oposició va criticar 

severament l’absència dels consellers d’Agricultura i Governació, ja que els dos 

estaven de viatge. Mentrestant, els alcaldes denunciaven la mala coordinació 

existent en les tasques d’extinció. 

 

 

 
Ferreres, La Vanguardia del dia 8 de juliol de 1994 
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El Salvans, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón 

El Salvans, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón 

Dimecres, 6 de juliol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el dia va ser realment complicat a diversos llocs de les dues comarques. A 

Navàs, a la Quar i a Viver i Serrateix estaven vivint un dia tràgic ja que tots 

intentaven que les flames no afectessin les cases dels nuclis més poblats. 

També van haver de fer grans esforços perquè no es cremés una ermita 

romànica situada a Sant Cugat del Racó. Els boscos d’aquestes poblacions van 

quedar pràcticament calcinats i sort n’hi va haver dels contrafocs que van fer 

els voluntaris. El foc revifava contínuament i s’acostava al monestir de Santa 

Maria i les flames s’acostaven a 

un dipòsit de 4.000 quilos de 

gas propà.  

A Sagàs, el foc va destruir un 

ramat de seixanta vaques, 

davant de la impotència del seu 

propietari. 

Regió7, 07/07/1994 
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Cap a mitja tarda, els focs del Bages i del Berguedà es van ajuntar a la zona de 

Navàs i Serrateix. Ja no eren dos focs, sinó un de sol, un foc amb un front de 

40 quilòmetres. Els Bombers van decidir provocar la unió dels dos focs, ja que 

un sol incendi és teòricament més fàcil de controlar que dos de separats.54 El 

vent, però, dificultava el treball dels bombers. L’actuació dels helicòpters, 

comptant els tres que van 

arribar el dia anterior de 

França, es va incrementar: 

tres helicòpters d’inspecció i 

control, quatre helicòpters 

bombarders, quatre 

hidroavions, cinquanta-un 

vehicles de terra. Tot i així, 

continuava sent insuficient, ja que faltaven més recursos i material, segons 

manifestaven els voluntaris. 

Els fronts de Merlès, Puig-reig i Castelltallat estaven pràcticament controlats. Ja 

s’havien cremat 27.500 hectàrees en els focs del Bages i el Berguedà.  

El President de la Generalitat, Jordi Pujol, i la consellera Cuenca van anar al 

parc de Bombers de Berga per assegurar que tota l’operació funcionés 

correctament. A més, es va anunciar que les ajudes de la Generalitat serien 

ràpides i que ja s’estava repartint farratge entre els ramaders que havien salvat 

les seves granges. Durant el vespre i nit del dimecres, es va començar a 

debatre sobre quines eren les causes del foc que va iniciar a la zona de 

Barbats, a Casserres, sense encara respostes. 

                                                           
54

Vegeu entrevista a Josep Arola a l’annex pàgina 205 

Ferriols, Puig-reig. Josep M. Berenguer Guitart 
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Dijous, 7 de juliol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va començar el dia amb una actuació d’una gran quantitat d’helicòpters i 

hidroavions, tot i que no aconseguien el resultat que tots desitjaven. El foc 

estava creixent tant que tot i que caiguessin tones d’aigua del cel, les flames es 

mantenien al terreny i persistien a consumir més. El diari Regió7 el qualificava 

de “intens combat aeri”. El mateix president de la Generalitat havia ordenat que 

tots els efectius aeris disponibles 

actuessin en els focs del Bages i del 

Berguedà. 

El focus situat a Viver i Serrateix 

havia fet d’aquest municipi un gran 

infern, amb flames de 20 metres 

d’alçada. Va ser necessari el 

desallotjament de Serrateix, degut a Fondalada de Viver. Ramon Subirana i Ramon 

Regió7, 08/07/1994 
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què les flames s’acostaven al poble. La màxima alerta era a la serra entre 

Valldeperes i Castelladral. El dimecres 6, Serrateix ja va estar amenaçat pel foc 

que venia de Viver, i en aquest dia, dijous, el foc ja provenia de l’altra banda. 

Serrateix era un poble amenaçat per totes bandes. Tal i com deia l’alcalde de 

Serrateix, el senyor Torrentó, en poques hores ja s’haurà extingit tot, perquè ja 

no quedarà res.  

Durant el migdia, el foc s’acostava per la serra de Merola i es temia que 

travessés l’eix del Llobregat, però, quan les flames eren apunt de tocar la 

carretera, la direcció del vent va canviar i no va arribar a l’Ametlla de Merola. 

Pobles com Cardona també continuaven amenaçats pel foc. Es van fer grans 

esforços i treballs per què el foc no travessés el riu Cardener que hi ha al costat 

de Cardona, ja que si el travessava, podria afectar gran part del Solsonès. 

La Quar també vivia una gran tragèdia. El foc no acabava de rendir-se, i la 

superfície cremada d’aquest municipi ja superava la meitat del terme municipal. 

Altres pobles, com Navàs i Castellnou de Bages, en canvi ja no cremaven tant i 

l’incendi ja estava força controlat. 

Durant tot el dia van estar treballant cinc hidroavions, sis helicòpters i seixanta-

sis vehicles i la tasca constant dels voluntaris i de les ADF. 
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Divendres, 8 de juliol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de quatre dies intensos d’una lluita constant, es podia considerar que 

el foc ja estava controlat. Bombers i Protecció Civil, però, van aclarir que foc 

controlat no vol dir foc apagat, i demanaven que durant tot el dia la gent 

continués col·laborant per tal que entre tots es pogués aconseguir l’extinció 

definitiva i que la gent pogués tornar a casa per descansar. 

El foc ja no avançava, però alguns punts com el focus que es mantenia al 

terme municipal de la Quar no estava encara controlat. Es van fer contrafocs a 

la vall de la Portella per tal que les flames no arribessin a Vilada i a Borredà, 

perquè, si hagués passat per aquests pobles, estava en perill el Cadí. Els 

Bombers van assegurar que durant la nit la situació estaria sota control.  

La consellera de Governació, Maria Eugènia Cuenca, va convocar una roda de 

premsa per aclarir tot el que havia passat i agrair sobretot la tasca del 

voluntariat. Tanmateix, molts alcaldes de les poblacions afectades van dir que 

Regió7, 09/07/1994 
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no volien que tot quedés en un no res i tots van acusar a la Generalitat del 

descontrol. Un d’aquests alcaldes era el senyor Serafí Costa, alcalde de 

Casserres que, en una entrevista al Regió7, culpava la Generalitat dels efectes 

devastadors de l’incendi i insistia en que s’havia de dotar de més material i 

pressupost a les Agrupacions de Defensa Forestal. 

Encara que el foc s’hagués apagat a moltes zones i algunes zones estigués 

sota control, la Generalitat va decidir mantenir l’estat d’emergència per prevenir 

rebrotaments que poguessin tornar a iniciar un altre problema greu, tenint en 

compte que la climatologia no era favorable. 

Finalment, el foc es va poder apagar en la seva totalitat, i persones com el 

senyor Arola, que era el cap de bombers de la Catalunya Central, va dir: els 

ciutadans de Catalunya han apagat el foc. 
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6.3. Anàlisi dels fets 

6.3.1. L’origen del foc 

Des del mateix dia 4 de juliol, els veïns de Montmajor ja van apuntar la idea que 

l’incendi havia estat originat per unes espurnes produïdes per l’esclat d’un 

cable de baixa tensió de la línia elèctrica a Gargallà.55 

Els diaris dels dies posteriors també se’n van fer ressò. Van publicar diversos 

titulars com el del Regió7: “Veïns de Montmajor diuen que van veure com un 

cable elèctric calava foc a Gargallà”56 o el de la Vanguardia: “Un informe policial 

vincula la red eléctrica con el fuego que devastó la Cataluña central”57. 

Segons un informe presentat en el judici i mostrat a la sentència, es va declarar 

provat que sobre les 12 del migdia del dia 4 de juliol de 1994, i per causes no 

determinades en el propi funcionament de la línia elèctrica, es va produir un 

sobreescalfament dels conductors no recoberts i el va encendre. 
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 Vegeu l’apartat 6.5.2. Les activitats agrícoles 
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 Regió 7: 12-07-1994 pàgina 3 

57
 La Vanguardia: 12-07-1994 pàgina 22 

Hostal de Gargallà. Lloc de l’origen del foc. Foto Luigi 
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Es va provar que la cobertura aïllant de PVC dels cables conductors estava 

deteriorada, resseca i rígida per la part exterior. Aquesta línia va ser construïda 

l’any 1966 per l’empresa Fecsa; era una línia trifàsica i de baixa tensió, 

alimentada per un transformador. Tenia tres cables conductors d’alumini 

recoberts de PVC i s’estenia per posts de fusta. Segons el senyor Jordi Ferrer 

de la casa del Lladó: Els fils abans del foc estaven en molt males condicions, 

des de casa nostra estant havíem apagat petits focs que es feien degut a què 

queien trossos petits de plàstic encès al terra.58 

Així doncs la ignició la va provocar la guspira en la línia però aquest focus va 

trobar unes condicions de propagació extremes: temperatura ambient de 40ºC, 

una humitat escassa inferior a 20% i vents dominants de l’oest de força 3-4 

escala Beaufort.59 

Els focs forestals avancen més o menys de pressa en funció del vent i de la 

massa vegetal, i es poden fer càlculs aproximats sobre el temps que pot trigar a 

pujar per un vessant de muntanya o a travessar una vall. En aquest incendi, el 

foc no ha avançat d’aquesta manera. El foc no ha avançat d’arbre en arbre. No 

era la flama passant d’una branca a una altra, l’instrument de propagació del 

foc: era l’aire. Aquest era l’incendiari, transportava el foc.60 

Tots els entrevistats d’aquest treball coincideixen en què la velocitat de 

propagació del foc era impressionant.61 Els propietaris del Lladó van comentar 
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 Entrevista al Lladó a l’annex pàgina 192 
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 Informe presentat en el judici. 

Escala Beaufort: escala que permet mesurar empíricament la intensitat del vent basant-se 
principalment en l'estat de la mar, les onades i la força del vent 
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 ESPINÀS, JOSEP MARIA: A peu per camins de cendra. Edicions la Campana, Barcelona, 1994. 
3ª edició. Pàgina 61 
 
61

 Entrevistes a l’annex. 
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que: els de la Serra de Cap de Costa, que estan a l’altra carena de casa nostra, 

van veure el foc a les roques de la Madrona i aquest només va tardar set 

minuts a arribar a casa seva.  

Josep Giralt relata que: de Sant Joan a Escardívol ens va avançar quatre 

vegades el foc. El foc anava a la velocitat d’un tractor que devia anar a 30-35 

km/h. 

Narcís Clotet, en el llibre “Pagesos Cremats” també recull diversos testimonis 

que parlen d’aquest fet: Poseu que de Gargallà a Casserres hi hagi vint 

quilòmetres en línia recta. Doncs el foc va travessar solanes i obagues i en 

quatre hores va assolar la plana de Casserres. O: Com fugia la gent de Sagàs! 

El foc es veia lluny, per la zona de Graugés, i al cap de poc ja era a la punta del 

serrat veí. I encara un altre: El foc volava més que no pas corria, i en comptes 

de llepar el terra, encenia les capçades dels pins. Brotava aquí i rebrotava qui 

sap lo lluny, com si fos una llavor sembrada per un vent enorme, gegant.62 

L’incendi no guardava les distàncies que li són pròpies, les que la gent podia 

preveure per experiència, i per això van passar casos com el de cal Cua, en 

que el foc va arribar sobtadament, i el matrimoni, per salvar-se, es van ficar 

dins la bassa i respiraven amb el tub de l’extintor.63 

Josep Giralt també relata les seves observacions: Jo he après una cosa, que 

havent apagat foc tota la vida no la sabia: quan hi ha tant foc, el foc crema 

oxigen, i la mateixa flamarada no en té prou de trobar arbres, crema oxigen i va 

pujant  i va seguint per trobar l’oxigen i quan ja ha pujat molts metres, el llança. 

Abans jo havia vist que una pinya encesa potser saltava 300 m amb el vent. 
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CLOTET, NARCÍS: Pagesos cremats. Grata lectura, Romanyà, 1998. 2ª edició.  
Pàgines 11, 31, 37 
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 Vegeu entrevista a Jaume Muntada a l’annex pàgina 219 
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Però aquest tipus de foc et poden encendre altres focs a quilòmetres de 

distància.64 

Josep Arola ha analitzat el comportament del foc en grans incendis com el de 

1994 i explica la generació de focus secundaris i salts de foc: es tracta que 

l'energia despresa pel foc, les partícules sòlides i enceses que emet, empeses 

pel vent, es poden traslladar centenars o fins i tot milers de metres per davant 

del foc. En trobar una vegetació extremadament seca, aquesta partícula, per 

diminuta que sigui, té l'energia suficient per engegar un nou foc, que en trobar-

se per davant del front principal accelera la propagació, donant una velocitat 

enorme al front de foc. 

D’aquest fenomen també en parla l’ex Cap del servei de l’àrea de defensa 

contra incendis forestals del Ministeri del Medi Ambient, que en el seu llibre65 fa 

una classificació dels tipus de foc en els incendis forestals perillosos. Parla dels 

focs amb focus secundaris, com els focs que constitueixen el problema més 

greu per combatre’ls per la pèrdua d’efectivitat de les línies de control. Aquests 

focs provoquen focus secundaris a llarga distància (cents o milers de metres) 

provocats per cendres de poc pes arrossegades per forts vents que trenquen la 

columna de convecció, i que quan cauen provoquen nous focus.  
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MARTÍNEZ, ENRIQUE: Manual de extinción de grandes y peligrosos incendios forestales, 

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid 2010. Pàgina 141 
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6.3.2. L’estat dels boscos66 

A l’any 1994, el bosc del Berguedà i Bages era majoritàriament de coníferes, 

una espècie de les més inflamables. Gairebé tots els boscos eren de pi blanc i 

de pinassa. El pi blanc és una espècie que no és del país, no és autòcton. És 

molt bona colonitzadora i de creixement ràpid. En algun moment es va introduir. 

El que fan aquests arbres és que tots volen la llum, i després queden més 

prims, però més densos. A més, l’aprofitament del bosc també va fer aparèixer 

la pinassa, una espècie que té els troncs molt drets i és molt bona productora 

de fusta. També hi havia una mica de roure i d’alzina. 

Les masses forestals ocupaven superfícies contínues, tant grans que van 

permetre fronts de foc de desenes de quilòmetres. 

L’abandonament de l’espai forestal havia començat, a partir de la meitat del 

segle XX, quan l’abandó de l’agricultura va fer que les terres alliberades del 

conreu s’omplissin de vegetació. Va créixer la biomassa, sobretot quan 

l’explotació del bosc es va fer menys intensa.67 

Els boscos estaven bruts, la qual cosa només significa que estaven carregats 

de llenya. Hi havia una sobrecàrrega de combustible que amb les condicions 

meteorològiques tan adverses va incendiar ràpidament el bosc.68 

Segons Josep Arola69: “Els boscos no s’han cuidat mai, ara només els fem 

servir per relaxar-nos, però no per aprofitar-los com fèiem fa 50 anys. Agafar la 
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 Vegeu apartat 3.1. Els boscos catalans d’aquest treball. 
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 Vegeu entrevista a Jaume Muntada a l’annex pàgina 219 
AROLA, JOSEP: Cent dies de foc. Els incendis forestals al Bages, 1986. Centre d’estudis del 
Bages. Manresa, 1996. Pàgines 11, 12, 13 
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Bosc de pins de Serracanya, Montmajor. 
Foto Luigi 

llenya per escalfar-nos ara ja no es fa. I aquesta llenya –d’1 a 3 tones per 

persona i any–, doncs, era al bosc i està creixent, i per això els incendis de fa 

30 anys eren d’una manera i actualment són diferents. 

Es va poder comprovar que les zones on s’havia fet neteges al bosc van 

resultar menys afectades. Segons el Sr. Niubó de cal Bernadàs: Als trossos 

que havíem netejat el foc hi va córrer per terra, degut a que el sotabosc era net. 

És per això que en vam salvar molt.70 I el Sr. Josep Giralt de la casa Escardívol 

també ho explica: Quan més net ho tens, més difícil és que si s’encén no ho 

faci de la manera que ho va fer. Nosaltres per exemple a Montana mateix, va 

quedar només un trosset verd que és on hi teníem els vedells on fèiem la 

recria. És l’únic tros que no es va cremar. Això demostra que si el bosc 

estigués més net no passaria; no seria tan fort l’efecte d’un incendi.71 
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 Vegeu entrevista a Josep Joan Niubó a l’annex pàgina 165 
  
71

Vegeu entrevista a Josep Giralt a l’annex pàgina 176 



Els focs de 1994 

 

 

 
71 

 

Un solitari camió de bombers davant unes 
virulentes flames. Obaga de Ferriols, Puig-reig. 

Josep M. Berenguer Guitart 

6.3.3 Els mitjans d’extinció de l’incendi 

Els mitjans d’extinció de tota mena es van demostrar insuficients. El foc no es 

va poder atacar en els primers moments d’una manera ràpida i contundent, i 

això va fer que no tingués aturador. Es va perdre l’oportunitat de l’atac inicial i 

el foc es va convertir en incontrolable. Tots els pagesos entrevistats 

coincideixen en que van estar molt desemparats; al Lladó comenten: La 

sensació era d’impotència, de no poder fer res. No vam veure cap bomber. 

Eren tots a Montserrat. En aquell moment ningú era conscient que el foc fos 

tant gran; A Escardívol: el primer cotxe de bombers el vam veure passar el 

dimecres. I a cal Bernadàs: Recordo que el primer cotxe de bombers que vaig 

veure va ser un de les Aigües de Terrassa i Sabadell a baix a les Tres Creus a 

la rasa que hi ha que baixa cap el Clot del Biel i potser ja era l’endemà a la 

tarda, ja el dimarts. I sé  que em vaig fixar en la mena de vehicle què era i era 

un camió que no era ben bé de bombers. Però és clar, és que l’endemà ja 

estava. 

Josep Arola, també constata la 

falta de mitjans: A l’any 1994 

sols teníem quatre bombarders. 

Es van engegar 26 incendis 

forestals a les 12 del migdia a 

Catalunya importants. Es va 

haver de diversificar els 

dispositius. Tots aquests 

incendis pràcticament es van 
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Voluntaris damunt d’un cotxe de bombers. Joel Lliró 
Font: Regió7, portada del dia 8 de juliol de 1994 

iniciar alhora arreu de Catalunya, i això no hi ha cap col·lectiu de bombers que 

sigui capaç de gestionar-ho.72 

 

L’ADF del Baix Berguedà, per exemple, tenia mobilitzats més d’una vintena de 

tractors cisterna destinats a anar als fronts de foc i evitar que arribessin a les 

masies i nuclis habitats. Però molts pagesos s’havien de quedar a casa seva 

per salvar les seves cases en comptes d’anar a plantar cara als fronts de foc 

que avançaven ràpidament. 

Davant aquesta manca 

d’efectius, es van mobilitzar 

molts voluntaris per tal de 

que lluitessin contra el gran 

enemic, el foc. Gent de 

totes les edats i condicions 

diverses es van mobilitzar 

per apagar foc amb tot el que tenien: pales, branques, serres elèctriques, entre 

moltes altres eines. Josep Arola dóna una visió d’aquest fet: Un dels trets més 

singulars de l’any 94 va ser la participació de la població civil, els ciutadans 

catalans no vam voler que se’ns cremés el nostre territori. Va ser important tots 

els voluntaris que es van presentar amb tot terrenys,...73 

Moltes dones que no podien ser a la primera línea dels fronts, preparaven 

entrepans i queviures cedits per particulars, comerços i entitats.  
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Publicitat publicada pel Departament de Benestar Social al diari Regió7 agraïnt la tasca 
dels Voluntaris. Font: Regió7, pàgina 7 del dia 10 de juliol de 1994 
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Tot i que sovint es va presentar el desbordament i la descoordinació perquè 

sobretot hi mancava algú que donés les ordres oportunes, sense la contribució 

dels voluntaris i de les ADFs, els focs haurien estat encara molt més greus. Ho 

explica Josep M. Santacreu: Aquello era un caos de gente, cercado por 

tractores y cubos de agua, sin nadie que les dirigiera, envueltos por una densa 

humareda que ni siquiera permitía distinguir por donde brotaba el fuego. 

Faltaba el agua, había tractores atascados en los caminos, muchos de ellos 

destrozados ya, inservibles. Aquella gente estaba desesperada, aguijoneados 

por la impotencia en que se encontraban frente a aquel infierno dantesco que 

no cesaba, destruyéndolo todo con su fuerza devastadora. Y todo ello, 

agravado ante la carencia de una ayuda oficial que aliviara la terrible situación. 

Ni bomberos, ni helicópteros, ni hidroaviones, ni mossos d’esquadra, ni 

guardias forestales, ni lo que era más esencial, el agua, que ya estaba 

completamente agotada.
74

 

D’aquesta sensació de caos, Ramon Roset explica: les ADFs estaven molt mal 

organitzades, alguns veïns que tenien cubes a casa de les ADFs les van 

personalitzar per ells. Hi va haver una mala interpretació del que era tenir una 

cuba a casa.75 

Per altra banda, segons explica Manel Bosch, subdirector general dels 

Bombers de la Generalitat: Davant la magnitud dels incendis, el cos de 

Bombers de la Generalitat va doblar les guàrdies dels seus professionals, que 

treballaven en torns de 24 hores seguides. El primer dia d’emergència van 

demanar la reincorporació de tots els bombers, i van ser molts els que es van 
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presentar al seu parc tenint festa o vacances i sabent que l’endemà els tocaria 

treballar igualment perquè ja tenien previst torn.76 

Josep Arola, és un exemple del paper dels bombers: Vaig començar a treballar 

amb el foc a les dotze del migdia del dilluns i vaig acabar de treballar el 

divendres a la tarda. Dormia cada dia dues o tres hores, menys la primera nit 

que no vaig dormir gens. Vaig estar 48 hores sense dormir. Cinc dies dormint 

molt poques hores i treballant al màxim.77 

Davant un foc d’aquestes dimensions, els mitjans aeris són els únics que es 

demostren realment eficaços. És per això que l’actuació dels hidroavions i dels 

helicòpters bombarders va ser molt esperada. De totes maneres, hi va haver 

una manca de mitjans, que es pot veure clarament en una cronologia publicada 

per Regió 778: 

- Dilluns 4: es demana ajut aeri, però no arriba. 

- Dimarts 5: es repeteix la sol·licitud, sense resultat. 

- Dimarts 6: al Baix Berguedà es poden fer algunes passades, amb poc èxit. 

- Dijous 7: 1r. dia de combat aeri intens, s’aconsegueix controlar alguns fronts. 

- Divendres 8: 2n. dia de combat aeri intens, el control esdevé total. 

- Dissabte 9: focs acabats. 

Si els mitjans aeris haguessin arribat al Berguedà al primer dia, el foc no 

hagués tardat una setmana en extingir-se i zones com per exemple de Viver i 

Serrateix i de la Quar no s’haurien cremat, perquè el front no hagués estat tant 

quilomètric.  
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6.3.4. El paper de l’administració 

El Sr. Jaume Farguell, aleshores President del Consell Comarcal del Berguedà, 

relata els fets d’aquells primers dies de juliol de 1994: Des del Consell 

Comarcal vam haver de posar el servei de coordinació de tot l’operatiu de 

bombers, de policia, de guàrdia civil, d’alcaldes de la comarca. Es va constituir 

un centre d’operacions allà on 

hi ha els bombers de Berga, i 

des d’allà es va dirigir en la 

mesura possible tot l’operatiu 

per apagar el foc i anar 

subvenint les necessitats que 

es presentaven. També calia 

posar atenció a la gent que anava a apagar foc, que va ser realment una sort 

enorme que no hi hagués cap accident personal de tota la gent que va ajudar, 

perquè de voluntaris n’hi van haver tants, i es van posar tant al mig del bosc 

que jo encara no sé com.  

Pel que fa a l’atenció dels mitjans d’extinció, explica: Nosaltres vam estar molt 

desassistits, no va ser com ara que quan hi ha un incendi, veus els mitjans 

aeris i terrestres per tot arreu... Aquí hi va haver una desassistència molt gran. 

Molt gran perquè hi havia altres incendis a Catalunya com el de Montserrat, el 

del Garraf, a llocs de molta més població que aquí. Jo trucava a la Generalitat, 

que hi havia el conseller, i em deien que no tenien mitjans, i que amb els 

mitjans que teníem aquí a dalt ens espaviléssim tant com poguéssim. 

Nosaltres, ens vam posar furiosos i empipats, però és clar, primer s’han de 

salvar vides. Érem com si fóssim la reserva índia aquí. Aquí van trigar quatre 

Parc de Bombers de Berga, Foto Luigi 
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dies a venir mitjans. A més, recordo el dia que va començar a venir un avió i va 

semblar qui sap què. Tothom es va implicar de forma sobrehumana, i destaco 

el paper de la Guàrdia Civil. Els mossos d’esquadra en aquell moment era un 

cos acabat de sortir i tenien molt poques competències.  

Pel que fa a la coordinació, el senyor Serafí Costa, aleshores alcalde de 

Casserres, comenta: La coordinació al principi semblava una cosa, però 

després tot es va desbordar. No es pot coordinar en una situació així. A 

Casserres nosaltres, vam estar ben organitzats, uns ajudaven a apagar foc, els 

altres atendre la gent a l’ajuntament; es podria dir que anàvem força coordinats 

i ben organitzats. Venia molta gent que tenia necessitat que el foc arribava a 

casa, i demanaven si podria venir un cotxe de bombers a apagar la zona. De 

bombers no em vam veure ni un el primer dia, els vam veure cap al vespre del 

dimarts. No teníem llum, no teníem telèfon, no teníem res. Amb les cubes dels 

pagesos vam fer el que vam poder. 

Per altra banda, el senyor Josep Arola exposa les circumstàncies per les quals 

hi va haver aquesta desassistència: Tots aquests incendis pràcticament es van 

iniciar alhora arreu de Catalunya, i això no hi ha cap col·lectiu de bombers que 

sigui capaç de gestionar-ho.79 
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6.4. Després dels focs 

6.4.1. Una nova legislació 

En el Ple del Parlament del dia 23 de setembre de 1994 es van aprovar les 

següents resolucions:80 

- La Generalitat negociarà amb el Ministeri de Defensa la utilització 

d’helicòpters militars en l’extinció d’incendis. 

- Els membres de les Agrupacions de Defensa Forestal i el voluntariat 

rebran cursos de formació a l’Escola de Bombers de la Generalitat. 

- El Pla de prevenció d’incendis INFOCAT serà  implantat.  La Generalitat 

promourà la realització de plans d’emergència comarcals i locals per 

estructurar els serveis de Protecció Civil. 

- La Generalitat de Catalunya impulsarà un pla de modernització dels 

recursos tècnics per a l’extinció d’incendis. 

- Es tallarà la vegetació dels vorals de camins i carreteres en una franja a 

cada costat de cinc metres. 

- El Parlament regularà l’accés als boscos i potenciarà la creació de zones 

d’oci. 

- Un Decret del Govern regularà el manteniment de les superfícies 

afectades pel pas de línies elèctriques. 

- Es revisarà la normativa de seguretat de totes les construccions rurals i 

urbanitzacions per fer front als incendis forestals. 

- S’augmentarà la vigilància de les zones forestals en col·laboració amb 

totes les forces de seguretat. 
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- Els plans de gestió de zones incloses amb el Pla d’espais d’interès 

natural (PEIN) tindrà en compte la prevenció dels incendis. 

- L’administració exigirà als responsables de les tales dels arbres que no 

abandonin el bosc restes que no es poden comercialitzar. 

- El Govern ha d’establir un pla de mesures per recuperar el terreny 

agrícola en desús per esquarterar les grans masses. 

 

El dia 24 d’octubre de 1994, es publica una resolució  per la qual es dóna 

publicitat a l’Acord de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, 

pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències  per incendis forestals 

a Catalunya, INFOCAT81 que substitueix l’anterior programa  de prevenció 

d’incendis de l’any 1986, Foc Verd.82 

L’objectiu del pla INFOCAT83 és fer front a les emergències per incendis 

forestals a Catalunya. Descriu l’estructura organitzativa, els sistemes de 

coordinació amb les administracions locals i amb el nivell estatal, les èpoques 

de perill i els procediments d’informació a la població. Presenta el mapa de risc 

potencial, fa una descripció dels organismes competents amb l’emergència, de 

la seva estructura jeràrquica i dels mecanismes d’activació dels diversos nivells 

de l’emergència. A l’annex de l’INFOCAT el DARP fa una relació dels seus 

dispositius per extingir el foc i el Departament de Governació informa dels 

efectius humans i materials i de l’estratègia d’intervenció per part dels bombers. 
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La responsabilitat de la direcció de l’extinció del foc és competència dels 

bombers. 

Es publica el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 

prevenció d'incendis forestals.84 

Aquest decret té sis capítols en els quals regula les accions a realitzar tot l’any, 

del 16 d’octubre al 14 de març, del 14 de març Es  defineix l’àmbit d’aplicació 

del decret a tots els terrenys forestals de Catalunya i defineix la zona de 

seguretat i la zona de protecció. 

La zona de seguretat és una franja de terreny lliure de vegetació baixa i 

arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que 

pugui propagar el foc. 

La zona de protecció és una franja de terreny permanentment lliure de 

vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal, les branques baixes 

esporgades i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc 

d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que 

pugui afavorir la propagació del foc. 

El segon capítol  defineix les normes que cal complir tot l’any pel que fa 

referència als habitacles (urbanitzacions, els habitatges i les explotacions 

agràries i les instal·lacions de caràcter industrial i de serveis properes a les 

zones forestals), a les línies elèctriques, a les vies de comunicació, als  

abocadors, a les zones recreatives i d’acampada, a les cremes controlades, als 

treballs de manteniment en zones forestals, als aprofitaments forestals i a la 

normativa que ha d’aplicar cada ajuntament. 
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El capítol tercer defineix les normes d'aplicació durant el període comprès entre 

el 16 d'octubre i el 14 de març pel que fa a la prevenció i el capítol quart 

defineix les normes durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 

d'octubre  pel que fa a les actuacions no permeses per tal d’evitar incendis. 

El capítol cinquè fa referència a les zones i períodes d'alt risc d'incendi i  

mesures extraordinàries i el capítol sisè defineix les infraccions i sancions  pel 

que fa a l’ incompliment de tota la normativa. 

A l’any 1995 també es va crear la Comissió d’Estudi del Millorament de la 

Prevenció i Extinció d’incendis85. Compareixen diferents experts sobre el tema i 

es presenten varis documents que permeten arribar a unes conclusions.  

A la sessió del 5 de juliol de 1995 s’aproven unes recomanacions com la 

promoció d’ajudes per mantenir els boscos en bones condicions, impulsar la 

redacció dels plans d’actuació municipals, potenciar la creació d’ADF i dotar-les 

de suficients recursos, fomentar la incorporació de bombers voluntaris i 

promoure la formació continuada de bombers experts, revisar la legislació 

urbanística, les vies de comunicació, les línies elèctriques i els evocadors i 

promoure campanyes d’impacte per evitar les imprudències del bosc. 
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6.4.2. Els ajuts 

Davant la magnitud dels fets, la Consellera de Governació Maria Eugenia 

Cuenca es va reunir ja el dia 10 de juliol amb els alcaldes de les tres 

comarques més afectades pels focs i va prometre ajudes immediates per totes 

aquelles persones que havien perdut les seves vivendes i les explotacions 

agràries. Assenyalava que no prioritzarien la qualificació de zona catastròfica 

perquè la seva tramitació retardaria l’arribada dels ajuts.86 

Pocs dies després, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va 

publicar un decret d’ajuts urgents. En un primer moment, els afectats del 

Berguedà pels incendis s’hi van oposar i van crear una comissió encarregada 

de renegociar la contribució de l’administració. Rebutjaven el fet que els ajuts 

fossin sobre crèdits i demanaven que les subvencions fossin  del 100% a fons 

perdut en el cas de béns afectats, com ara cases, maquinària, bestiar, 

instal·lacions i productes emmagatzemats. També es demanava la concreció 

de les ajudes per a la superfície forestal cremada i proposaven exempcions 

fiscals i la reducció de les quotes de la Seguretat Social dels pagesos afectats, i 

que els crèdits pendents d’amortització per part dels afectats es convertissin en  

crèdits tous, també demanaven la possibilitat de jubilació anticipada per a 

persones d’edat avançada, afectades pels incendis. La comissió manifestava la 

seva absoluta disposició per formar una comissió de control dels afectats per 

evitar abusos i possibles fraus en la concessió d’ajuts. Qualificaven el decret de 

precipitat, consideraven que s’havia tret molt de pressa per cobrir les primeres 

necessitats però això havia fet que quedessin coses pendents.87 Josep Giralt 
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afirma que els mateixos tècnics no sabien interpretar el decret, i cadascun et 

donava una aplicació diferent.88 

El dia 24 de juliol, el Conseller d’Agricultura Francesc Xavier Marimon es va 

reunir amb uns representats de la Comissió per aclarir aspectes confosos del 

Decret i va tranquil·litzar els afectats pel un dels temes que més els 

preocupava: els avals bancaris, afirmant que havien arribat a uns acords amb 

les entitats bancàries les quals només podrien exigir garanties als pagesos per 

la part no coberta per l’administració. També es va comprometre a tramitar la 

incorporació del Berguedà dins el programa europeu Leader, destinat a la 

promoció de l’activitat econòmica en els seus diferents vessants. La comissió 

d’afectats va decidir tirar endavant les sol·licituds d’ajuts, comprometent-se a 

fer el seguiment dels afectats per comprovar l’aplicació de les mesures 

decidides.89 El president del Consell Comarcal del 1994, Jaume Farguell 

comenta:Vam tenir sort que hi havia un programa europeu que va donar molts 

ajuts no solament als que havien perdut bosc, sinó els que tenien cases de 

turisme rural. Sort n’hi va haver. Es va treballar molt en les tasques d’avaluació 

dels danys per facilitar al màxim la distribució de les ajudes.90 

El dia 30 de juliol de 1994 el Conseller Marimon signa un article explicant el 

procés per obtenir els ajuts: els propietaris havien d’encarregar Plans tècnics 

de gestió, els quals eren pràcticament subvencionats en la totalitat pel DARP. 

El fet de tenir aprovat el pla, a la vegada garantia un 20% més d’ajut en tota 

mena de subvencions que emanaven del pla. Tot propietari forestal que 
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volgués netejar el bosc tenia una ajuda important. En tota tasca preventiva, el 

propietari cobraria en tots els casos el 60% del seu cost. Si tenia realitzat un pla 

de gestió el 80%; si estava afectat pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), el 

90%; si el bosc estava catalogat d’Utilitat Pública (UP) o de Zona d’Actuació 

Urgent (ZAU), el 100% del cost. Tot el programa de reforestació estava 

generosament dotat per la Comissió Europea; els ajuts poden arribar en alguns 

casos a quasi mig milió de pessetes per hectàrea.91 

Per altra banda, la Diputació va habilitar una línea de subvencions per fer front 

a les despeses extraordinàries que durant els dies del foc van haver d’assumir 

els ajuntaments i també una línea de crèdit especial per rehabilitar les 

instal·lacions municipals.92 

Pel que fa a la visió dels propietaris, en les entrevistes realitzades donen la 

seva opinió93:  

Ramon Roset: Van ser els primers incendis que es van subvencionar. Hi van 

haver subvencions per arreglar les cases que es van utilitzar per fer en el 

nostre cas la teulada, i després hi havia unes subvencions per anar netejant el 

bosc, per fer sembra de pi. En el nostre cas, estem dintre de l’organització 

Berguedà Verd, i aquesta gent el que va fer va ser  agafar subvencions que 

venien de la diputació per anar netejant o estassar els boscos, fer aclarides.  

Josep Giralt: És clar, si se t’ha cremat un cobert, una màquina, un magatzem, 

uns caps de bestiar, o fins i tot una casa, tot això té  uns valor que es pot 

justificar. Si es crema un bosc no se sap com justificar-ho. La Generalitat ens 
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va fer fer als pagesos Plans Tècnics de Gestió Forestal. Cada bosc que l’ha fet 

està reconegut oficialment el tant per cent de pins,... de tones de fusta que hi 

ha, quines espècies,... com està allò ordenat. Amb això surt una base per la 

qual pots dir: aquest bosc té una superfície tal, aquestes quantitats de 

vegetació i per tant té aquest valor. 

Josep Joan Niubó: Les ajudes se’ns van donar de seguida. Havent passat el 

foc ja pensaves en com refer tot el que se t’havia espatllat i si després 

t’ajudaven era molt important. Era un consol molt gros. Tot i que aquí a casa 

encara no vam ser dels que vam rebre més, hi va gent que ho van perdre tot. 

Jordi Ferrer: La Generalitat va veure que era important refer les cases per 

evitar l’abandonament de la pagesia. Va donar crèdits amb interès pràcticament 

al 0% amb la condició que reconstruïssin les cases i que continuéssim l’ofici de 

pagès. 

L’alcalde de Casserres del 1994, Serafí Costa opina: un cop va haver passat 

els focs, va començar a venir les indemnitzacions i les ajudes per poder tirar 

endavant la gent. Va ser quan els d’agricultura van passar per les cases a fer 

una valoració de les pèrdues i danys. Quan van tenir tot això, a mi em van 

cridar al Consell Comarcal i em van anar fent mirar cada expedient. Havia 

d’anar mirant si era veritat cada cosa. Això va ser un compromís molt gran. 

Crec que ho van fer-ho bé, i alguns sobradament bé. El que donaven, ningú es 

podia queixar. Tothom va poder reconstruir una altra vegada el que van perdre.  
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Línia de baixa tensió a la carretera de Casserres-Viver.  
Realitzada per l’autor d’aquest treball, 2012 

Cables trenats d’una línia de baixa tensió a la carretera de Casserres-Viver.  
Realitzada per l’autor d’aquest treball, 2012 

6.4.3. Les línies elèctriques 

Segons l’enginyer forestal Jaume Muntada actualment les línies elèctriques 

estan en bones condicions. Arran del foc del 1994, hi ha hagut un canvi, 

sobretot amb les línies de baixa tensió. Abans eren tres fils de cable que si es 

tocaven podien causar un problema, aquest cable es deia cable despullat. Ara, 

aquests cables van trenats, de manera que no hi pot sorgir cap problema.  

A més, amb el tema de manteniment l’empresa elèctrica està obligada per llei a 

deixar neta una franja de vegetació de sota les línies, per tal de que si cau una 

guspira no causi danys. 
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En l’article 5 del Decret 64/1995, s’obliga als titulars de les línies elèctriques a 

prendre mesures en les línies de baixa, mitja i alta tensió: 

a) En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectiva i periòdicament en el 

corredor de la línia elèctrica, la vegetació que comporti perill d'incendi d'acord 

amb el que estableix la normativa vigent. 

b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 

un metre de distància de la vegetació. 

c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi 

Natural, un pla triennal de neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs 

de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris per a la seva execució. 

Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill d'incendi, no es podran dur a 

terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals autoritzats 

per la Direcció General del Medi Natural. 
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6.4.4. La fusta negra 

Els boscos del Baix Berguedà, després dels focs, estaven tenyits amb 

esquelets negres.  

La tala dels arbres 

cremats era una 

activitat que 

fonamentalment tenia 

una connotació de 

caire econòmic, però 

comportava diferents 

conseqüències:94 

- L’erosió per l’obertura de pistes per l’extracció de llenya. 

- Les dates de la tala, perquè podien coincidir en el moment en que les llavors 

començaven a produir plançons.  

- Les tècniques d’extracció com la caiguda i l’arrossegament dels troncs podien 

dificultar la regeneració natural. 

- Es disminuïa la protecció de la fauna. 

La retirada de la fusta negra tenia una sèrie d’avantatges:95 

- Eliminava l’efecte sociològic negatiu i la sensació d’abandonament que la 

fusta cremada dreta produïa en els ciutadans. 

- Permetia recuperar part de les rendes perdudes amb la venda dels arbres 

comercials. 
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De Montmajor a Cardona. Foto Luigi 
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La Coromina, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón 

- La fusta no comercial convenientment situada sobre el sòl podia afavorir la 

lluita contra l’erosió. 

- L’arrossegament de la fusta removia el sòl i facilitava la germinació i 

desenvolupament de moltes llavors. Hipòtesi difícil de generalitzar. 

- La retirada de la fusta cremada evitava problemes sanitaris en el futur 

regenerat per evitar les plagues de corcs que malmetien la fusta. 

El Departament, davant de la gran oferta de fusta cremada que existia, va 

impulsar juntament amb les organitzacions sindicals agràries i industrials, un 

contracte tipus que fixava un preu mínim per a la fusta, per intentar minvar 

d’aquesta manera els danys que poguessin sofrir els propietaris en la seva 

comercialització. 

El finançament dels treballs de treure la fusta del bosc va experimentar un 

augment considerable, atès l’elevat volum de fusta cremada. Segons afirmava 

el president de la 

Cooperativa Forestal 

Sant Jordi96, els 

diners que es feien de 

la fusta que es venia 

no cobrien les 

despeses. La feina de 

retirar la fusta 

cremada es va fer 

amb mètodes tradicionals com processadores, tractors, animals,... 
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La Cooperativa Forestal Sant Jordi aplegava 65 propietaris forestals de les comarques del 
Bages, Berguedà, Solsonès, Ripollès i Osona. 
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Els Casals, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón 

Els Casals, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un any després de l’incendi, els estocs de fusta emmagatzemada evitaven la 

caiguda del preu de la fusta davant del desequilibri entre l’oferta i la demanda, 

però la fusta corria el perill de corcar-se. 
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Segons Joan Boix, gerent de la Serradora Boix, es va comprar tota la fusta que 

es va poder. El preu de la fusta cremada és un tema recurrent al qual tothom 

intenta treure-hi una mica de partit, perquè normalment quan hi ha sobre oferta 

d’una cosa els preus son més barats. En els moments que passa una 

desgràcia com aquesta, hi ha sobre oferta de fusta, i conseqüentment els preus 

baixen. Això, en aquell cas i en els incendis que hi van haver quatre anys més 

tard al Solsonès, el Govern d’aquí Catalunya va arribar a uns acords entre 

empresa i propietaris per a què això no passés, o que passés molt poc. A 

nosaltres ens van finançar els estocs per acumular fusta, també ens van pagar 

el tractament perquè no prosperessin plagues. Tot aquest finançament ens el 

van garantir a canvi de comprar la fusta als propietaris pel mateix preu; no 

sempre va ser el mateix preu però gairebé va ser com abans. La fusta quan es 

crema és morta. A partir d’aquí, n’hi ha per poc temps. Els primers mesos és 

com si fos verda, però a partir de l’any porta més problemes que avantatges. 

Serracanya, Montmajor. Foto Luigi 
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N’has de llençar molta al cap d’un any, i el rendiment que porta aquesta fusta 

és molt baix.97 

Les serradores van estar treballant per poder consumir aquesta fusta cremada 

o “fusta negra”. La fusta cremada es va destinar majoritàriament a fer palets 

perquè la fusta berguedana és de baixa qualitat. Els va beneficiar tenir la fusta 

al costat de casa perquè la rendibilitat en aquest sector és tenir la fusta a prop. 

El nivell de producció va ser molt elevat durant el primer any (aproximadament 

200 tones diàries), i això realment va ajudar a l’economia del sector i a 

recuperar-se dels danys soferts en l’incendi, ja que la Serradora Boix també va 

ser una empresa afectada que se’ls van cremar totes les instal·lacions de la 

carretera de Casserres. 
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6.4.5. La recuperació dels boscos cremats 

Els experts van coincidir en el fet que es tractava d’un desastre ecològic i 

paisatgístic molt important, tot i que el bosc mediterrani està acostumat al foc i 

no hi ha ferides que la natura pugui curar amb el temps.98 

En aquest document adjunt, el DARP dóna les indicacions per tal de recuperar 

les zones afectades pels incendis forestals, amb dos objectius bàsics: evitar 

l’erosió i afavorir la regeneració natural. 
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 AVUI, 10 de juliol de 1994 pàgina 21 

Document del DARP sobre la Tecnologia forestal. Juliol 1994 núm.3 Dossiers agraris. 
PTGMF: Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
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Rebrot d’un roure a un bosc de Montmajor. Foto Luigi 

Abans de l’incendi de 1994 els boscos de la zona afectada eren principalment 

pinedes de pi blanc i de pinassa.  

L’enginyer forestal Jaume Muntada, explica: El que té bo la pinassa és que és 

una arbre que sempre puja molt recte i llavors quan això es porta a la serradora 

el valor comercial és molt bo. Després per altra banda hi havia el pi blanc, que 

és un pi de fusta més dolenta. Sempre és més tort, té més nusos, i el valor 

comercial és mes baix.99 

Aquests pins tenen estratègies de regeneració diferents després del foc.100 

El pi blanc, si té pinyes fèrtils (a partir dels 12-15 anys), es regenera amb 

facilitat després dels incendis forestals. Aquesta regeneració sovint és molt 

bona, i s’arriba a densitats (arbres/ha) excessives, amb arbres de poca alçada, 

diàmetres petits i sense pinyes fèrtils. Per tant, els arbres estan en situació de 

competència entre ells i no tenen la possibilitat de regenerar-se en el cas d’un 

nou incendi. Moltes vegades, els boscos regenerats són mixtes: pinedes de pi 

blanc amb roure i alzina. 

Aquestes dues espècies 

tenen la capacitat de 

rebrotar després de 

l’incendi, gràcies a que 

les seves soques, 

protegides pel sòl, no es 

veuen afectades per les 

altes temperatures de l’incendi. 
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Vegeu entrevista a Jaume Muntada a l’annex pàgina 219 
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AYMERICH, PERE: El foc i la vegetació. L’EROL, número 49. Hivern 1995 
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Es pot observar la presencia d’alzines, pins i roures (amb 
les fulles caduques de tardor). Bosc d’Olvan. 
Realitzada per l’autor d’aquest treball, 2012  

 

Per poder repoblar el terreny caldria una font de llavor propera que no sempre 

existeix. Això comporta 

que actualment, en 

zones on no hi ha 

pinassa, hi trobem els 

arbres que hi havia 

abans de les pinedes: 

els roures i les alzines 

que són espècies 

rebrotadores d’arrel. 

Jaume Muntada també comenta: L’espècie de pi blanc està preparada per 

sobreviure el pas dels incendis. És una espècie que té unes pinyes, (pinyes 

cerotines), que s’obren quan han rebut molta escalfor. Això vol dir que el pi 

blanc, durant tota la seva vida va acumulant molta llavor en pinyes que no 

s’obren. Són pinyes tancades. Quan passa un incendi, aquestes pinyes 

s’escalfen i s’obren, i un cop s’obren cau tota la llavor a terra. Això fa que 

aquesta espècie es regeneri molt de pressa. És per això que ara hi ha boscos 

amb pins blancs, l’un a tocar de l’altre. És un bosc molt espès. La pinassa, en 

canvi, no està preparada pels incendis. Té unes llavors que es van desprenent 

al llarg del temps, de tal manera que quan un incendi passa, també cremen 

aquestes llavors que han sigut despreses. La pinassa no es regenera.  

Per aconseguir la recuperació de les zones cremades, es van crear les 

associacions de propietaris forestals. Aquestes pretenien reunir les finques 

forestals afectades per l’incendi amb l’objectiu d’executar projectes per la 
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recuperació dels boscos cremats. Una d’aquestes és l’associació Berguedà 

Verd101, que va fer bàsicament tres actuacions:  

- Quan van trobar una bona regeneració per rebrotada de roure i alzina, van 

aplicar un treball silvícola102, que consisteix en seleccionar de tots els rebrots 

d’una soca el més recte i de millor creixement, tallant tota la resta; d’aquesta 

manera, s’elimina la competència dels altres rebrots i s’accelera el creixement 

del que s’ha triat. 

- Quan van trobar una bona regeneració per germinació de pi blanc, el que 

calia fer era una aclarida per disminuir la quantitat d’arbres per hectàrea, per tal 

de facilitar el creixement en alçada i en diàmetre i la producció de llavor dels 

arbres seleccionats. 

- A les zones amb la regeneració natural baixa, era necessari fer plantacions 

per recuperar el bosc. En aquest cas, les espècies més adequades era el pi 

blanc, la pinassa, el roure i l’alzina. 

Jaume Muntada comenta que la repoblació dels boscos de la zona va ser 

complicada: En aquesta zona es van fer moltes repoblacions. El que passa és 

que no va funcionar massa bé, ja que van ensopegar un any dolent i es van 

morir gairebé tots els arbres replantats.103 Josep Giralt, també comenta aquest 

fet: Aquesta zona cremada del Berguedà no tornarà mai més a ser el que era. 

Vam tenir la desgràcia que després d’aquests incendis hi va haver uns anys de 

sequera molt forta que no va deixar que es repoblés massa. Ara ja tot és verd 

però no tornarem a veure la vegetació que hi havia fins d’aquí dues o tres 

generacions, suposant que no es torni a cremar. Tot i així, si tornen a pujar 
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Vegeu apartat 6.5.1. La gestió forestal 

102
 Silvicultura: Ciència que estudia el conreu dels boscos i llur aprofitament racional.  

 
103

Vegeu entrevista amb Jaume Muntada a l’annex pàgina 219 
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arbrets, tant se val que siguin els mateixos o d’una altra espècie, tornarà a tenir 

la mateixa imatge. A més, és un procés molt costós i explica que: Això val una 

fortuna, tornar a comprar pinet certificat de viver, fer les rases perquè l’aigua no 

marxi quan plou. Si hi ha pendent cal una rasa fonda, plantar els pins dins la 

rasa, de tal manera que l’arrel visqui i que l’aigua de la pluja quan baixi per la 

pendent es quedi allà i regui l’arbre. S’ha de fer amb tractors amb eruga 

mitjançant unes eines especials. També s’ha de plantar tot a mà. Perquè 

creixin, si no plou, s’han de regar i no es fàcil amb moltes hectàrees de bosc.  

Un cop fet tot això, si no es controla aquell bosc, s’omple de malesa i ofeguen 

els pins que has plantat, no pots ni passar a veure’ls. Si es moren, ja es pot 

tornar a replantar i aquella despesa l’hauràs perdut. Cal anar fent estassades i 

neteges cada x vegades.104 

Així doncs, al bosc del Baix Berguedà hi ha hagut un canvi d’espècies: de la 

pinassa i pi blanc s’ha passat a un bosc de coníferes, roures i alzines.   
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Vegeu entrevista a Josep Giralt a l’annex pàgina 176 
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6.4.6. “Camí Verd” 

Mesos després dels focs, els grups excursionistes de les comarques del Bages, 

Berguedà, Solsonès i Lluçanès van 

organitzar les jornades anomenades  

Camí verd amb l’objectiu de 

sensibilitzar la població sobre les 

conseqüències dels focs. 

Es van portar a terme els dies 29 i el 

30 d’abril de 1995 a Puig-reig i es van 

dedicar a homenatjar la gent que va 

viure de prop els focs de 1994 i a totes 

les persones que voluntàriament van 

ajudar a extingir-lo. També era el 

moment de celebrar la “rebrotada” del 

territori com a garantia de vida per al 

futur. 

Es van organitzar actes diversos com actuacions, xerrades, caminades i 

concerts.105 Els mitjans de comunicació se’n van fer ressò i es van publicar 

diversos articles sobre unes jornades que van aplegar unes 5.000 persones.106 

A més, alguns personatges famosos es van solidaritzar amb la lluita contra el 

foc com Lluís Llach, el dibuixant Cesc, el poeta Miquel Martí i Pol entre d’altres. 
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 Regió 7 ,11 de març de 1995, pàg. 19 
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 Regió 7, 1 de maig de 1995, portada 

Cartell de les jornades. 



Els focs de 1994 

 

 

 
99 

 

El programa d’actes de les jornades va ser el següent: 

El dia 29 d’abril es va fer una taula rodona sota el títol “El foc, el bosc i el 

territori”.107 Hi van participar el periodista Humbert Roma, president de 

l’APPEC108 i director de “La terra”, Pep Riera, coordinador de la Unió de 

Pagesos, Jordi Ferrer, pagès afectat pel foc, Sal·lus Herrero, ecologista del 

                                                           
107

 Regió 7, 11 de març de 1995, pàgina 19 

108
 APPEC: President de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català. 
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País Valencià i Esteve Ferrer, coordinador de DEPANA109 i Ramon Espinach, 

del Servei de Parcs Naturals de la Diputació. Va ser el moderador en Gonçal 

Mazcuñan, director de Regió7. Una de les principals conclusions a les quals es 

va arribar va ser la necessitat d’una adequada planificació territorial que 

afavoreixi el reequilibri amb criteris solidaris i la conservació del medi natural, 

frenant la despoblació en les zones agrícoles110.  

Un dels principals actes del dia 30 d’abril va ser una marxa popular111 que va 

recórrer els boscos cremats de les 

comarques del Berguedà i del 

Bages. Va sortir des de quatre 

punts diferents de zones afectades 

pel foc: Artés - Sallent - Santpedor;  

Prats de Lluçanès, Casserres i 

Berga i totes les columnes de 

caminaires van confluir a Puig-reig, 

on van ser rebuts per les colles de 

grallers, xanquers, gegants, grups 

d’animació. Seguidament es  va fer 

l’acte simbòlic d’una plantada 

d’arbres en representació de tots 

els pobles participants. 
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 DEPANA: Defensa del Patrimoni Natural 
 
110

 Regió7, 1 de maig de 1995, pàgina 8 
 
111

 Diari AVUI, 27 de febrer de 1995, pàgina 18 
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També es va fer un concurs fotogràfic sobre els focs del 1994 que es recull en 

aquest treball.112 

L’acte més multitudinari va ser el concert de Lluís Llach “Un pont de mar blava”. 

Llach va unir la mar blava i el 

camí verd.113 Durant el concert 

es va fer un homenatge a Lluís 

Bardolet, bomber voluntari de 

Santa Maria de Merlès ferit en 

els incendis del 1994.  

 

 A l’inici del concert es va llegir el manifest “Per un territori viu” al qual s’hi van 

adherir destacades personalitats del món cívic i cultural com Miquel Martí i Pol, 

Aureli Argemí, Jordi Carbonell, Josep M. Ballarín, Jordi Camprubí, Bienve 

Moya, Martí Boada, Antoni Deig, Jordi Molet, Pep Riera, Jacint Sala, Gonçal 

Mazcuñan, Miquel Macià, Àngels Gonyalons, Lluís Homar, Muntsa Alcañiz, 

Avel.lí Artís Gener “Tisner”, Josep Riera, M. Antònia Oliver, Anna Lizaran, 

Judith Mascó, Pere Planella, Jaume Fuster, Guillem- Jordi Graells, i els 

Ajuntaments de Puig-reig, Berga, Avià, Gironella, Guardiola de Berguedà, 

Casserres, Solsona, Artés, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Navàs, Prats de 

Lluçanès i Lluçà. 

A continuació es mostra el manifest: 

  

                                                           
112

Les il·lustracions d’aquest treball pertanyen a aquesta exposició. 

113
 Regió 7, 2-5-1995, pàg. 31 

Lluís Llach i Lluís Bardolet 
Regió 7. 2 de maig de 1995. Pàgina 31 
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Els incendis forestals

MANIFEST PER UN TERRITORI VIU 

Els incendis forestals de l’any passat van provocar gran alarma social. La societat civil es 

despertà i, ara, està molt sensibilitzada, essent moltes les veus que durant aquest temps 

s’han deixat sentir.  

Amb la proliferació dels incendis forestals, la ciutadania s’ha indignat, s’ha sentit 

impotent, ha intentat ajudar, ha estat solidària, ha col·laborat en les tasques de 

voluntariat i ha esdevingut molt crítica amb l’actuació de les administracions implicades. 

Tal i com s’ha apuntat en alguns debats, són moltes les causes que determinen 

l’augment d’incendis forestals. Però hi ha causes que han passat més desapercebudes, 

com ara el despoblament rural. Aquest aspecte ja va ser denunciat fa temps per alguns 

sectors, amb l’afirmació que “el despoblament rural és directament proporcional a 

l’augment dels riscos d’incendis”. 

Però rere el despoblament, l’abandonament del territori pels seus habitants naturals, 

desapareix una cultura, unes formes de vida i un determinat disseny del territori, fruit del 

coneixement quotidià de les seves característiques i realitats, transformades amb anys i 

anys de treball. 

La manca d’atenció cap aquest fet, provoca una realitat territorial, un model de país apte 

per la degradació i, conseqüentment, per l’incendi. 

Avui, el nostre país necessita més que mai de gent solidària i activa per fer front a la 

catàstrofe. Però també, i sobretot, gent que pensi en termes de futur, aportant solucions, 

planificant alternatives i prenent decisions que, encara que no siguin espectaculars a curt 

termini, representin una garantia per a les noves generacions, així com una garantia que 

les arrels d’aquells que viuen en el territori no seran arrencades amb l’excusa dels preus 

de mercat, deixant que s’assequin al sol, perquè siguin fàcils de rostir al pas del foc 

afamat que tenyeix de dol el territori i força les persones a l’oblit. 



Els focs de 1994 

 

 

 
103 

 

6.5. Divuit anys després 

6.5.1. La gestió forestal 

La gestió forestal és la cura del bosc, per tal que mantingui la seva 

biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial 

de complir, ara i en el futur, funcions ecològiques, econòmiques i socials 

rellevants, a escala local, nacional i global, sense causar dany a altres 

ecosistemes.114 Per aconseguir un aprofitament raonat del bosc, s’elaboren els 

plans tècnics de gestió i millora forestal, impulsats per l’Administració.  

Un enginyer forestal és qui els elabora, com el Sr. Jaume Muntada:En aquest 

pla, s’hi pot observar l’altitud, la flora i la fauna que s’hi pot trobar, el sòl, també 

el risc d’incendi que hi ha, descriu una mica les característiques de la finca. 

També determina els punts d’aigua, els camins,...115A més d’aquest estudi de la 

zona i de l’inventari dels recursos forestals, s’hi defineixen els objectius que es 

volen aconseguir i es planifiquen els treballs forestals necessaris per tal de 

rendibilitzar l’aprofitament.  

Josep Vilar, president de l’associació Berguedà Verd116, explica que fa uns 

anys, els nostres boscos eren eminentment productors de fusta, eren la 

guardiola de les cases de pagès, que permetien arreglar la teulada en un 

moment donat, o comprar un tractor nou, o fer la granja, etc. Això feia que la 

gestió forestal fos activa per ella mateixa i no calia estimular-la. Actualment, la 

cosa ha canviat molt, i la fusta que tenim avui, en molts casos, no es valora 

prou com per compensar els costos que suposen treure-la del bosc. Per tant, 
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www.serradoraboix.com (CONSULTA: octubre 2012) 
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Vegeu entrevista a Jaume Muntada a l’annex pàgina 219 
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Vegeu apartat 6.4.5. La recuperació dels boscos cremats 
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podem dir que el valor productiu del bosc ha baixat i això fa que la seva gestió 

s’hagi anat abandonant gradualment.117 

Aquest punt també ho comenta l’agent rural Quico Soler: El preu de la fusta va 

molt barat, i als propietaris no els hi és rentable. Per una banda, hi ha unes 

mesures de prevenció d’incendi que han de complir, però per altra no es pot 

perquè es perdrien molts diners. Els propietaris o ho fan amb subvencions o no 

ho fan, i com que les subvencions cada vegada són menys, doncs no ho fan. 

Tenir el bosc net és molt difícil econòmicament.118 

Joan Boix, propietari de la Serradora Boix, també dóna la seva opinió: 

Gestionar el bosc és un problema de la societat, de tots, i això més o menys la 

gent ho va entenent. Nosaltres valoritzem el bosc comercialitzant els productes 

forestals que en surten. Però clar, hem de fer un copagament amb la societat. 

[...] La fusta que s’obté dels boscos de la zona del baix Berguedà no és de 

gaire qualitat. Serveix només per a fer embalatges i palets. No es per fer 

mobles. No es pot fer perquè no té les característiques adequades. No és 

estable. A part, hi ha llenya també per cremar, però no té una aplicació de 

qualitat.119 

D’altra banda, però, podem dir que avui la importància dels boscos es mesura 

amb altres paràmetres que pesen més que el valor productiu. Els boscos tenen 

una funció social: els boletaires, els motoristes, la caça, entre altres. 

Actualment estan excessivament freqüentats, i això ocasiona més d’un 

problema per a la conservació del bosc: incendis forestals, deixalles 

abandonades, sotabosc degradat, etc. 
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VILAR, JOSEP: La importància de la gestió forestal. Tasta, núm. 19 Estiu 2012. Pàgina 31 
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Vegeu entrevista a Quico Soler a l’annex pàgina 226 
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Vegeu entrevista a Joan Boix a l’annex pàgina 228 
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Segons Jaume Muntada: una gestió forestal òptima seria una gestió 

mecanitzada, entrar al bosc amb màquines. També altres persones pensen que 

la millor és la gestió amb foc controlat. Altres, amb fauna, com vaques i bestiar. 

Per a mi, la més viable seria fer una gestió mecanitzada, fer una gestió bastant 

forta i després fer un manteniment amb vaques, o cavalls, o qualsevol animal 

que funcioni. Aquesta gestió seria la més econòmica i la que dóna més resultat. 

El tema de gestió amb foc va sorgir dels GRAF. Aquests tracten amb foc 

controlat, és a dir, delimiten una zona i en funció de les temperatures d’aquell 

dia (es fa a l’hivern), encenen el que seria el sotabosc. D’aquesta manera, fan 

un manteniment. Als incendis del 1994 les propietats que tenien bestiar 

l’afectació va ser molt diferent. Les característiques del dia eren molt adverses, 

però tot hi així encara que la intensitat de foc fos alta, el comportament 

incendiari era més baix als llocs on hi havia bestiar. Normalment es parla de 

continuïtat vertical. 

Si hi ha un bon 

sotabosc net, quan 

passa el foc només 

passa per sota i no 

afecta a l’arbre. Si el 

sotabosc és alt, 

després crema tot 

l’arbre, perquè la 

capçada i el sotabosc tenen molta proximitat.  

Jordi Vila, Cap d’emergències de la Regió centre comenta que: La prevenció és 

una altra dels nostres cavalls de batalla. Aquí és on realment s’hi ha d’avocar 

Abundant sotabosc tocant la capçada dels arbres. Sta. Maria 
de Merlès. Realitzada per l’autor d’aquest treball, 2012 
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posant-hi recursos, mirar quina és la línia de futur per intentar que vagi bé el 

tema preventiu.120 

Així doncs, podem afirmar que “tenir cura del bosc avui és tenir futur per demà”, 

perquè l’autèntica prevenció dels incendis forestals és la gestió forestal per 

reduir el combustible potencial. 
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6.5.2. La pagesia avui 

Actualment hi ha una escassa població activa que es dedica plenament a 

l’agricultura. En la mesura que la mecanització i l’aplicació tecnològica 

s’introdueixen en les explotacions agrícoles es precisa menys mà d’obra. Des 

de la meitat del segle XX, s’ha anat produint una despoblació rural. La crisi 

econòmica que des de fa uns anys assola el país no ha fet més que afegir-se a 

una situació de crisi estructural en el món rural català que ja fa molts anys que 

perdura. El nombre de persones empleades en el sector primari no ha fet més 

que decréixer en els darrers anys: des del 2008 el sector s'ha vist reduït en un 

7%, i només en el darrer any la destrucció de llocs de treballs ha estat del 

2,3%. En l'actualitat hi ha un total de 56.200 persones empleades en el sector 

primari, que representen l'1,9% de la força laboral de Catalunya.121 

Segons explica el pagès Josep Giralt122: fins els focs de 1994, la terra era com 

ara però podies tenir una sequera o una pedregada i podies perdre tota la 

collita, però tenies el bosc que anava creixent i cada x anys donava una renta. 

La terra no sabies mai que et donaria. El bestiar tampoc era segur, quan anava 

bé donava diners però t’agafaven una pesta o venia un preu baixíssim i 

perdries diners. Tot eren negocis insegurs com ho continuen sent però el bosc 

era el més segur que es tenia. 

A partir dels focs, una vegada es va perdre la renta important que donava el 

bosc, es van haver de buscar alternatives, com les que explica Josep Joan 

Niubó123: aquí es venia de molta tradició que els propietaris no feien res, vivien 
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GUINJOAN, MARC I ALTRES: L’eterna crisis del món rural. Diari Ara. Barcelona, 15 de novembre 

de 2012. pàgina 27 
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 Vegeu entrevista a Josep Giralt a l’annex pàgina 176 

123
 Vegeu entrevista a Josep Joan Niubó a l’annex pàgina 165  



Els focs de 1994 

 

 

 
108 

 

de renda, eren reacis a posar bestiar i llavors com que es van remenar diners, 

molts van posar granges, com que ara ja no faré diners de tallar els pins, doncs 

posem una granja de mil porcs d’engreix i més o menys ens compensarà els 

ingressos que teníem amb la fusta. I això ho van fer molts. A més era una 

època que el sector del porc estava en creixement, es feien cèntims. També es 

van arrencar molts camps. 

Altres, com el cas de Ramon Roset124, es van haver de buscar un sou fora de 

la pagesia. Ell destaca que els pagesos que se n’han sortit, s’han posat a 

investigar i a fer coses diferents. Hi ha alguns pagesos que han evolucionat cap 

a la comercialització dels seus productes, o han fet agricultura ecològica, però 

n’hi ha que no. 

Una altra de les sortides que hi va haver va ser la creació de l’agroturisme. 

Josep Giralt dóna la seva opinió sobre el tema: Les cases de turisme rural, al 

quedar moltes cases abandonades es va pensar: i ara què fem? I al no tenir 

prou ingressos de l’agricultura i la ramaderia, es va pensar que aquella caseta 

que s’havia d’arreglar per treure’n un rendiment la vam fer de turisme rural. 

Això va ser un negociet dels primers anys i ara com tot, està en plena crisi. 

Tot i que Josep Joan Niubó creu que l’agroturisme potser no va ser tant 

conseqüència dels focs. Les cases d’agroturisme han estat una moda. Quan hi 

van haver els focs ja n’hi havia de cases d’agroturisme, n’hi havia poques però 

ja n’hi havia. Nosaltres vam engegar a l’any 1999, cinc anys després. A més les 

masoveries ens han anat quedat buides i com que d’alguna manera s’havien 

d’arreglar perquè si no queien, una manera rentable d’arreglar-les era amb 

l’activitat de l’agroturisme i arran d’això se n’han anat arreglant moltes, però ha 
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 Vegeu entrevista a Ramon Roset a l’annex pàgina 161 
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estat una moda perquè som d’una manera que sempre ens copiem el que fa el 

veí. [...] Aleshores, hi havia més càmpings a la comarca que cases 

d’agroturisme, que ja és dir. Es parlava de 16 o 17 càmpings i d’unes quinze 

cases. Actualment de càmpings hi ha els mateixos i de cases em penso que 

ara n’hi ha al voltant de cent. Hi ha hagut un creixement molt gran. 

 Aquest propietari explica que l’agroturisme és més conseqüència de l’abandó 

de l’activitat agrària per part dels masovers que no pas conseqüència dels focs. 
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6.5.3. Els mitjans d’extinció d’incendis, avui 

Avui en dia, el protocol d’actuació dels mitjans d’extinció d’incendis és el pla 

INFOCAT.125 

Tots els experts consultats coincideixen en el fet que hi ha hagut una gran 

millora a partir de l’experiència dels focs del 1994 i que l’administració ha posat 

molts esforços per tal de incrementar tant els recursos materials, la formació 

dels efectius de manera que actualment s’és molt més efectiu davant un 

incendi. Jordi Vila, actualment Cap de la Regió d’emergències centre, comenta: 

L’administració fa molts esforços per preparar campanyes que valen molts 

diners, s’ha de contractar molt personal. Hi ha un cost econòmic molt elevat. No 

pots dir anem a buscar-ho al màxim de tot, perquè no ho podrem pagar. Aquest 

equilibri està ponderat bastant a l’alça, ja que es tenen bastants mitjans aeris 

per donar resposta.126 

Josep Arola, actualment Cap de la Unitat de Gestió de la Regió d’emergències 

centre, també explica aquesta millora: des de l’any 1998 sobretot, la 

incrementació d’efectius del cos de bombers ha estat increïble. Ara coneixem 

més el foc, hem estudiat el seu mecanisme, com funciona,... A més, tenim els 

millors cotxes i la maquinària perfecte per poder combatre al foc. Hem ampliat 

plantilla una mica més, però realment en aquest moments li “fem un cop de 

puny” important al foc. A no ser que hi hagin coses com el de l’Empordà aquest 

estiu, si tens un foc amb vents extremadament forts això no hi ha qui ho aturi. 

Jo no hi vaig ser-hi però no hi ha cos de bombers al món que ho aturi. Ho vam 

aturar però després de que es cremés 13.000 ha., en canvi al 1994 se’n van 
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cremar gairebé 40.000 ha. que si tinguéssim la força que tenim ara no 

s’haguessin cremat ni la meitat.127 

Una altra cosa que ha canviat molt en aquests divuit anys és el prestigi del Cos 

de Bombers. Actualment, ser bomber és una professió molt ben vista per la 

societat. Aquesta millora queda reflectida en les paraules de Josep Arola: 

Abans, portar l’escut dels bombers pel Bages i Berguedà era bastant dur 

metafòricament, perquè la gent “t’escopia a la cara”. Després, li vam donar el 

tomb. Per donar-lo, a part de posar-hi intel·ligència i cultura també feien falta 

efectius, i en aquest moment els tenim. Estem a una disposició diferent. 

El pla INFOCAT estableix l’organigrama d’actuació en cas d’incendi128 i defineix 

molt bé les funcions de cadascú i la jerarquia en l’actuació. Així doncs, la falta 

de coordinació dels diferents efectius que es va veure en els focs de 1994 ja 

esta resolta i sembla ser que tothom sap la seva posició. Jordi Vila es refereix 

al paper important de les ADFs: Són gent que viuen al territori i que hi viuen i el 

viuen. Les ADFs ja formen part segons l’INFOCAT del grup d’intervenció. Són 

moltes vegades els primers que arriben a l’incendi. La seva funció és com la 

dels mitjans aeris, intentar anar-ho aturant, per a què ens doni temps a arribar 

la resta d’artilleria. El que hem de millorar és la relació entre tots aquests 

efectius: bombers, ADFs,... Des del 1994 s’ha coordinat molt més bé.  

Josep Arola, amb les seves paraules, qualifica les ADFs com energia de sang. 

Abans, els pagesos treballaven amb cavalls, mules i braços; això és energia de 

sang. Ara tenim energia mecànica, elèctrica, hidràulica, però ara encara 

s’apaga amb “sang”. Els ADFs n’afegeixen molt d’aquesta energia. Si 
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cooperem els ADF i els bombers junts, la feina és fantàstica. [...] La llei diu que 

els bombers són els que han d’apagar el foc. Si hi ha un error, el govern anirà a 

demanar motiu als bombers. Els altres òrgans que actuïn a apagar el foc, han 

d’anar sota la nostra responsabilitat, les nostres ordres. 

Joan Torra, membre de l’ADF Amics del bosc, explica que: Nosaltres hem 

d’actuar sota les ordres dels bombers. Abans potser teníem més autoritat.129 

A més, expressa la seva queixa perquè l’administració ha pagat les cubes però 

ara amb les retallades només en fa el manteniment. El que si que continua 

pagant és la prevenció, la neteja i la conservació de camins.  

A diferència dels bombers, els membres de les ADFs són voluntaris que 

treballen per l’extinció del foc sense cobrar per aquesta tasca; tal i com Torra 

comenta a continuació: Els membres de les ADFs posen els tractors i deixen la 

feina que en aquell moment estan fent. La queixa general és que fem la 

mateixa feina que els bombers i no cobrem res de res, ni la persona que hi 

posa el tractor. A més, quan pràcticament està el foc apagat, els ADFs es 

queden de vigilància. 

Un altre dels punts sobre el que s’ha avançat en aquests anys ha estat la 

metodologia per investigar els incendis forestals. Ho exposa l’agent rural Quico 

Soler: Quan un foc és gran, el foc t’indica un seguit de vestigis per tal de que 

puguis saber d’on prové: la direcció de les gramínies, les soques dels 

arbres,...Després, vas delimitant la zona d’on s’ha pogut originar. Llavors, quan 

ja delimites una zona petita, es busca elements que puguin ser el mitjà d’ignició 

de l’incendi. Així doncs, tal i com diu Jordi Vila, en el tema de l’extinció gairebé 

s’ha tocat sostre. 
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6.5.4. Sentència judicial 

El cas dels focs del 1994 ha sofert la lentitud de la justícia. Al maig del 2007 

l’Audiència de Barcelona va considerar provat que el foc havia estat originat per 

una línia elèctrica en mal estat de l’empresa Endesa (en el seu moment Fecsa); 

es va considerar que l’incendi s’havia originat per unes guspires que es van 

despendre de la línia d’alta tensió de Gargallà fruit d’un sobreescalfament dels 

conductors. Diversos testimonis citats en el judici130 van assenyalar que la línia 

tenia cables que penjaven un metre i que si agafava molta temperatura en 

queien espurnes. Per altra banda, els funcionaris de medi ambient de la 

Generalitat van elaborar un informe del qual van recollir la troballa de cobertes 

de cables al terra i els agents de la Guàrdia civil en una inspecció ocular quatre 

dies després del foc també van confirmar en el seu informe haver vist coses 

que penjaven dels cables, que demostraven una presumpta anomalia en l’estat 

de conservació de la línia. 

La sentència d’aquest judici va absoldre, però, l’únic imputat pel cas, el cap de 

manteniment de la zona de Fecsa, al qual els afectats demanaven 

responsabilitats i l’imputaven un cas d’imprudència temerària pel qual 

sol·licitaven dos anys, quatre mesos i un dia de presó. El cap de manteniment 

ja jubilat va afirmar que no havia rebut denuncies i que ningú li havia comunicat 

que les instal·lacions tinguessin problemes. A més, va afegir que mesos abans 

del foc s’havien fet treballs de tala de massa forestal a prop de la línia.131 

Aquest, però, no va estar acusat per la fiscalia, per considerar que no podia 

tenir la responsabilitat de l’estat de les línies per ser només un empleat sense 
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poder de decisió. Els pagesos afectats havien presentat el cas per la via 

penal132 i cap no va poder cobrar una indemnització perquè no hi va haver cap 

persona física imputada133. 

Al novembre del 2011 s’inicia de nou un judici contra l’empresa Endesa, ara per 

la via civil al Jutjat de 1ª instància núm. 11 de Barcelona a la Ciutat de la 

Justícia. El fet que al judici de 2007 es considerés provat que el foc hagués 

començat per una línia elèctrica va donar peu a l’obertura de la causa civil. El 

cas acumulava deu procediments diferents de més cent afectats que s’havien 

presentat en diferents jutjats.134 

Durant el judici, el representant legal assignat per Endesa, Josep Camins, 

tècnic gestor de línies elèctriques, va afirmar que la línia estava en perfecte 

estat, tot i que havia estat instal·lada al 1970 i mai havia estat remodelada 

perquè tenien una vida de 40 o 50 anys. Així doncs va negar que el foc 

s’originés en la línia de Gargallà. El cable de la línia estava recobert amb PVC i 

no es va presentar la llicència de la línia esmentada. Al 1995, Endesa va 
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 Segons va manifestar el Sr. Jordi de la casa del Lladó els pagesos afectats es van equivocar 
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substituir aquest material per un altre tipus de cable trenat. Camins, però, va 

manifestar que l’empresa no estava obligada a fer aquest canvi. 

Un testimoni de l’acusació, Miquel Borràs, va afirmar en el judici que havia 

observat clarament que l’incendi s’originava a la línia elèctrica d’on saltaven 

espurnes que calaven foc en un camp de rostolls. També confirmava que el foc 

es trobava dins de la canaleta de plàstic i que feia una ratlla paral·lela a la línia 

elèctrica. La sequedat del terreny va fer que l’incendi es propagués de forma 

molt ràpida. 

L’ex alcalde de Montmajor, Miquel Boixadera, va testimoniar que l’Ajuntament 

havia insistit des de feia anys a Fecsa que remodelés aquella línia elèctrica que 

ja havia provocat un foc al 1988 però que els veïns van poder apagar. Va 

afirmar que era freqüent trobar trossos de PVC que penjaven de la línia en 

diversos trams.  

L’acusació va demanar que es respectés la sentència del 2007 perquè el 

procediment penal ja havia considerat provada la causa del foc i reclamava 115 

milions d’euros en concepte d’indemnitzacions i els interessos des de 1994. Si 

no s’inclouen els interessos dels disset anys, les indemnitzacions s’han estimat 

al voltant de 60 milions d’euros. 

Els advocats defensors d’Endesa en les conclusions finals del judici van tornar 

a negar que el foc fos provocat per una línia elèctrica i van considerar que 

alguns dels afectats no tenien dret a indemnització perquè el cas ja havia 

prescrit.135 
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El cas va quedar vist per sentència el dia 22 de desembre de 2011. La 

sentència va ser efectiva el dia 5 de setembre de 2012. 

La jutgessa va concloure que el mal estat de la línia elèctrica va ser 

efectivament qui va causar el foc, que va cremar 25.000 hectàrees. Va 

condemnar a la companyia elèctrica Endesa a pagar unes indemnitzacions 

d’uns 37,5 milions d’euros136 i que poden ascendir a 50 milions comptant els 

interessos de cada any, a 117 propietaris del Berguedà afectats per aquest 

gran incendi. 
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Sentència judicial, 4 de setembre de 2012.
137

 

 

La sentència, de 220 pàgines, recull les demandes que diferents “actors” van 

interposar a diferents jutjats de primera instància de Barcelona i condemna 

l’empresa Endesa Distribución Eléctrica al pagament de diferents 

indemnitzacions donat que la considera la causant de l’incendi del 1994 iniciat 

a Gargallà: 

“Se establece la relación y causa de lo ocurrido, no dejando lugar a 
dudas en cuanto a la causación del incendio por parte de la línea 
eléctrica propiedad de la demandada, y por ende, la total y exclusiva 
responsabilidad de la compañía eléctrica demandada. La causas que 
permitieron la producción del daño fueron el deficiente estado de 
conservación de la línea eléctrica LBT-298 Gargallà (existían varios 
tramos de la línea sin recubrimiento de PVC o con restos de esta 
cubierta colgando, sin reparar, además de existir destensados 
irregulares en alguno de los conductores, realizándose labores de 
mantenimiento mínimas) así como el deficiente diseño de la misma. 
Estos dos factores produjeron el sobrecalentamiento de la línea en un 
punto, de tal magnitud que consiguió derretir literalmente el material de 
recubrimiento del tendido, alcanzando una temperatura tan alta que 
estos trozos de material llegaron ardiendo al suelo. 

                                                           
137

 Sentència facilitada per un dels propietaris afectats pel gran incendi. 



Els focs de 1994 

 

 

 
118 

 

Y en cuanto a la relación causa-efecto entre el tendido eléctrico de la 
demandada y el incendio, la corroboran las declaraciones de varios 
testigos que estando presentes en el lugar de los hechos  el día y hora 
que se inició el mismo, vieron con sus propios ojos como salían fuertes 
chispazos de la línea de baja tensión y vieron también como caía 
material incandescente provinente de la línea hacia el suelo, por lo que 
no es de extrañar, según los actores, que estando el campo lleno de 
restos de paja y rastrojos, prendieran en contacto con el material 
incandescente desprendido de la línea.”138 

 

Determina les indemnitzacions que rebran els diferents propietaris demandants: 

 “En cuanto a los daños causados a los actores por el incendio han sido 
valorados en los seis informes periciales que se acompañan a la 
demanda. Existiendo asimismo un certificado oficial global de los daños 
producidos por dicho incendio […] que se aporta como documento nº47-
bis, dicho certificado, al no individualizar las pérdidas y daños propietario 
por propietario, refieren los actores que se acompaña únicamente a 
efectos ilustrativos globales para tener idea tanto de la enorme magnitud 
de los daños y perjuicios causados por el incendio, y también como 
referencia de la valoración por hectárea que realizó la Administración, la 
cual es superior a la que, enrasado por hectárea, han realizado los 
peritos designados por los actores.139 

 

La sentencia enumera els tipus de pèrdues de les diferents propietats, i per les 

quals van demanar indemnitzacions: 

“En el referido informe pericial, que valora los daños ocasionados a los 
actores como consecuencia del incendio forestal de Gargallà del día 4 
de Julio de 1994, incluyen, tal y como consta en el apartado de sus 
objetivos, las pérdidas de madera y de rentabilidad del bosque, pérdidas 
de productos del bosque (setas), pérdidas cinegéticas (caza), pérdidas 
en el valor paisajístico y ambiental y pérdidas por cosechas pendientes, 
infraestructuras, maquinaria agrícola y ganado, y todo ello, de forma 
individualizada en base a los siguientes parámetros: Pérdidas de 
rentabilidad, coste de reforestación, pérdida de setas, pérdida de caza, 
pérdida de suelo, pérdida de paisaje, valor residual, daños en 
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infraestructuras (subvencionados Generalitat) y otros daños en 
infraestructuras.”140 

 

En la sentència, es desmenteix el fet que diferents propietaris i l’alcalde de 

Montmajor havien denunciat el mal estat de la línia:  

“Asimismo la Direcció General de Medi Natural contestó que no se había 
impuesto denuncia alguna de la línea de autos, antes del incendio 
referido en autos Y además nunca antes del incendio de autos, ni el 
alcalde de Montmajor, ni ningún vecino de Gargallà, había formulado 
queja alguna por el estado de la línea (tal como declararon todos los 
testigos – y acusadores particulares - en el Plenario del Juicio Oral 
constantemente reiterado).”141 

 

A més, dóna la responsabilitat civil dels fets a l’empresa, deixant al cap de 

manteniment lliure de culpa, tal com es va fer ja a la sentència de l’any 2007: 

“Finalmente se dictó sentencia de fecha 11 de junio de 2007 por la 
Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona en la que se absolvía al 
acusado Don Lorenzo Villalonga Samsó del delito de imprudencia 
temeraria con resultado de incendio forestal y muerte.  

Indica la parte actora que en el ámbito en el que ahora se plantea la 
exigencia de responsabilidad civil se produce una inversión de la carga 
de la prueba y corresponde a la entidad demandada demostrar que 
adoptó todas aquellas medidas precisas para evitar que se produjera el 
siniestro, lo que no hizo, y no solamente no lo hizo, sino que los hechos 
demuestran una clara y determinante responsabilidad de la compañía 
demandada, haciendo expresa referencia a los hechos declarados 
probados en la jurisdicción penal así como su fundamentación 
jurídica.”142 
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ANUNCI AL PERIODICO

 

6.6. Comparació dels focs de 1994, de 1998 i de 2012 

Florinda Plans143 en el seu llibre 

“Entre dos focs. Desgovern, polítics 

i grans incendis a la Catalunya 

Central” assenyala la desconfiança 

en el sistema ja que quatre anys 

després dels focs del 1994 no tant 

sols no es va evitar un altre gran 

incendi sinó que novament la gent 

dels pobles i masies es va sentir 

desemparada. Així ho van fer 

públic en un anunci al diari “El 

Periódico”144 pagat amb aportació 

popular. 

En les hemeroteques trobem que en els debats parlamentaris entorn dels focs 

del 1994 i 1998 la política de prevenció d’incendis havia canviat poc i s’havien 

repetit alguns fets. Aquest any 2012 hi ha hagut un altre gran incendi forestal a 

l’Alt Empordà, caldrà qüestionar-nos si divuit anys després la confiança s’ha 

recuperat.

                                                           
143

L’autora del llibre va patir els focs del 1998 al Solsonès, a conseqüència dels quals va morir 

el seu marit. Es mostra molt crítica amb les actuacions dels polítics, tant abans com després 
dels focs. 

144
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1994: Compareixença al Parlament de la Consellera de Governació i del 

Conseller d’Agricultura arran dels focs de juliol de 1994 a la Catalunya Central. 

La Consellera de Governació  del 1994, Maria Eugènia Cuenca i el Conseller 

d’Agricultura, Francesc Xavier Marimon en la seva intervenció al Parlament 

després dels focs d’aquell estiu es van centrar en els següents arguments:145 

- La causa principal del munt d’hectàrees cremades va ser la climatologia 

adversa i l’excepcionalitat d’uns fets: temperatures altes, caigudes de la 

humitat relativa, vents forts. 

- La segona causa va ser la simultaneïtat dels focs que es van produir al 

mateix dia. 

- El gran volum de biomassa acumulada als boscos contribueix a 

propagar el foc. Per això defensen una política d’ajudes públiques per 

rendibilitzar les activitats forestals i frenar l’abandonament dels terrenys 

de cultiu. 

- La sensació de manca de coordinació que es va produir durant l’incendi  

va ser pel fet que les persones des de terra no compten amb una visió 

global de l’evolució del foc i no poden entendre certs desplaçaments. 

- L’estratègia d’atac dels dos focs va ser correcta, només hi calia fer 

alguns retocs. 

L’oposició en el debat parlamentari va criticar la política del govern en matèria 

de prevenció i extinció d’incendis: descoordinació, reducció de pressupostos, 

abandonament de les ADF, falta de control, inspecció de la xarxa elèctrica i 
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carència de plans d’emergència. Per la seva part el govern va refusar la creació 

d’un cos de bombers específic de l’àmbit rural i va defensar la gestió unificada 

del cos de bombers. Tot i que va reconèixer que s’havia alentit la inversió en 

material, però no en efectius. També es va proposar des de l’oposició que es 

revisés el programa Foc Verd de prevenció i extinció d’incendis del 1987 

endegat després dels focs del 1986.146 

1998. Compareixença al Parlament del Conseller de Governació i del Conseller 

d’Agricultura arran dels focs del juliol de 1998 a la Catalunya Central. 

Quatre anys després, el conseller de Governació Xavier Pomés i el Conseller 

d’Agricultura Francesc Xavier Marimon van comparèixer al Parlament per donar 

explicacions sobre els incendis forestals produïts els dies 18, 19, 20 i 21 de 

juliol de 1998.147 

Pomés en la seva intervenció va admetre que en les tasques d'extinció de 

l'incendi forestal de l’estiu del 1998 hi va haver incidents de descoordinació 

entre els bombers de la Generalitat i dues associacions de defensa forestal, de 

les quals diu que es posaven a lluitar contra el foc sense anar a les reunions 

dels centres de comandament. 

Pomés va assumir tota la responsabilitat de les decisions preses pels tècnics i 

va dir que l'actual sistema havia fracassat perquè no estava preparat per 

afrontar focs de grans dimensions, els quals representen el 0,41% dels 

incendis. 
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Els dos consellers es van centrar en què les condicions atmosfèriques 

adverses van propiciar l’incendi.   

L’excés de combustible originat per la massa forestal continuava sent una de 

les causes principals de l’incendi i així s’havia vist al 1994 i al 1998. 

Al 1994 s’havia aprovat el Pla de Política Forestal el qual donava ajuts perquè 

els boscos poguessin estar nets i per tant reduir el problema del combustible. Al 

1998 només s’hi havien acollit 995 explotacions i s’havia ordenat el 15,9% de 

les explotacions. 

Al Conseller d’Agricultura se’l va criticar pel fet que en aquells quatre anys 

tornava a sorgir un tema recurrent: l’excés de combustible als boscos. En 

aquest temps s’havien fet estudis seriosos com el d’Arola titulat “el foc de 

massa”148 on determinava que perquè s’encengués un foc calia unes 

condicions meteorològiques favorables i una disposició favorable de la 

vegetació (una gran quantitat de combustible). 

L’oposició manifestava que el Govern no havia corregit els errors que s’havien 

fet als focs del 1994 i que no havia fet complir les resolucions parlamentàries 

que  es van acordar al Parlament. Van criticar especialment l’abandonament 

del bosc i la poca incentivació per evitar el despoblament rural. Tots els grups 

de l’oposició van coincidir en el fet que s’havien reduït les partides 

pressupostàries destinades a la prevenció i extinció d’incendis.149 

El sindicat Unió de Pagesos va criticar la política d’ajudes de la Generalitat i el 

fet que en moltes masies no hi va haver presència de bombers i les ADF van 

haver d’actuar per elles mateixes, fet que havia criticat el Conseller. 
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El Butlletí del Parlament del 7 d’agost del 1998 publica la resolució sobre la 

política general del Govern en relació amb la prevenció i l’extinció d’incendis a 

Catalunya, dels incendis forestals produïts els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol de 

1998, en destaca150: 

- Continuar la política de fomentar àrees perimetrals en les zones de més 

risc on es recuperin zones de conreu, a fi i efecte de trencar la 

continuïtat de les masses forestals. 

- Crear l’Agència de Boscos Privats a Catalunya, utilitzant com a 

instrument de gestió el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya. 

- Negociar amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) la 

creació d’un contracte forestal per a la fusta cremada. 

- Continuar la política de fomentar la ramaderia extensiva i el pasturatge al 

bosc dins els marcs que la normativa vigent estableix per tal d’ajudar a 

disminuir la càrrega vegetal del sotabosc. 

- Elaborar un pla comarcalitzat de construcció de noves pistes forestals i 

mantenir-les. 

- Elaborar una cartografia específica unificada per a tots els cossos i 

serveis que reflecteixi el traçat de les pistes i camins forestals i els punts 

de presa d’aigua. 

- Inventariar el traçat de les línies elèctriques i formalitzar convenis per 

millorar la neteja del bosc de sota les línies. 

- Dissenyar i portar a terme programes de formació pràctica davant de 

situacions d’emergència. 
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- Els mitjans de comunicació dependents del Govern en les situacions 

d’emergència transmetin als ciutadans les instruccions que estableixi el 

comandament únic. 

- Dotar ajudes per als afectats, incentius fiscals per als propietaris dels 

boscos afectats i millores per a les ADFs i per als bombers. 

 

2012. Compareixença al Parlament del Conseller d’Interior i del Conseller 

d’Agricultura arran dels focs del juliol del 2012 a l’Alt Empordà. 

Aquest passat estiu es va produir un altre gran foc a Catalunya, a l’Alt 

Empordà. El Conseller d’Interior Felip Puig i el Conseller d’Agricultura Josep 

Maria Pelegrí van comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el foc 

iniciat el dia 22 de juliol de 2012.151 És interessant conèixer alguns dels fets 

qüestionats perquè gairebé són els mateixos que en els incendis ocorreguts 

divuits enrere. 

Felip Puig va explicar La vegetació seca, el combustible disponible, la sequera 

acumulada, l’hivern més sec dels darrers quaranta anys ens feien estar alerta i 

intuíem que es podien donar incendis d’aquestes dimensions. Si hi afegim 

l’elevada temperatura, la baixa humitat, l’alta velocitat del vent, l’orografia no 

sempre fàcil, ens trobem davant d’allò que algun mitjà de comunicació ha 

anomenat «l’incendi perfecte».152 

Altra vegada també es va  qüestionar per part d’alguns alcaldes i dels grups de 

l’oposició el problema de la coordinació dels cossos i serveis que van 
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intervenir-hi. Pel que fa a aquesta qüestió Felip Puig va comentar més enllà de 

moments puntuals, no hi ha hagut problemes per distingir  “qui coordinava i 

qui era coordinat”153 i va agrair la feina realitzada pels efectius. El conseller va 

detallar que, durant les primeres hores de diumenge, el foc "s'escapava a la 

capacitat d'extinció dels efectius, però no a la capacitat d'actuació”, 

independentment del nombre de bombers que s'hi destinés”.  

Puig va destacar el paper de les ADF, un cos del qual jo voldria destacar la 

seva voluntarietat. Són aproximadament tres-centes associacions que 

cobreixen 661 municipis, són 7.500 persones que donen cobertura des 

d’aquesta tasca de voluntarietat a aproximadament 1.800.000 hectàrees dels 2 

milions d’hectàrees forestals que hi ha.154 L’oposició va puntualitzar que les 

aportacions a les ADF havien passat de 2,65 milions el 2010 a un milió el 2012. 

L’empresa pública Forestal Catalana ha vist com se li reduïa el pressupost en 

14 milions des del 2010.155 

El conseller d’agricultura, qüestionat sobre l'estat dels boscos i la conveniència 

de mantenir-los nets per evitar incendis forestals, va subratllar  que la majoria 

són privats i cada any la superfície forestal creix per l'abandonament de 

cultius.156 També va reconèixer la necessitat de recuperar algunes de les 

activitats que mantenen nets els boscos.  Pel que fa concretament a les finques 

afectades va subratllar que en el perímetre de la zona afectada n’hi havia 
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seixanta-dues amb Pla tècnic de gestió i millora forestals i per tant hi havia una 

gestió correcta del bosc. 

Pelegrí va reconèixer que hem tingut en els últims anys un embosquiment del 

país, aquest embosquiment del país és, entre d’altres raons, entre moltes altres 

raons, però n’hi ha una que és important tenir-la en compte, que és l’èxode 

rural cap a les ciutats. Aquest èxode rural cap a les ciutats ha fet que el bosc 

s’hagi deixat de gestionar, per moltes raons i en molts sentits, i per tant 

necessitem que hi hagi aquesta nova necessitat de gestionar el bosc a través 

de les pràctiques agrícoles i agràries. Per tant, hem de promocionar la pràctica 

de les pastures, hem de promocionar la pràctica agrària, hem de ser més 

generosos a l’hora d’autoritzar les rompudes i a l’hora d’autoritzar les 

estassades per poder fer possible aquesta recuperació de la vida del bosc com 

abans era.157 L’oposició socialista li va respondre que cal reformar la llei perquè 

als boscos s’hi pugui accedir amb l’obligació de tenir-los nets. I si no ho poden 

fer els propietaris, perquè no els surt a compte, doncs l’Administració que sigui 

la impulsora d’iniciatives.158 Iniciativa Verds també va concloure que Una 

política forestal encertada és la millor forma d’evitar els incendis forestals. 

Primer que res, una necessitat: no cometre errors ara. Com explica l’expert 

Josep Maria Palau, la repoblació d’arbres és la darrera opció a prendre; cal 

respectar la capacitat del terreny de rebrotar i explicar que iniciatives ben 

intencionades com «Un català, un arbre» poden ser contraproduents.159 
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Pel que fa a la neteja del bosc, el Conseller d’interior va fer una proposta que  

va resultar molt polèmica: Els presos podrien netejar boscos. I l'administració 

podria cobrar als boletaires una llicència i invertir els diners recaptats en el 

manteniment de la massa forestal, per evitar que la càrrega combustible creixi 

més del compte. Estem intentant estudiar la possibilitat, conjuntament amb la 

Conselleria de Justícia, per tal que es tramiti una modificació legislativa del codi 

penal i les persones recluses puguin commutar pena prestant serveis a la 

societat vinculades als treballs de l’àmbit forestal.160Aquestes són dues de les 

idees del Govern per a un nou pla de prevenció d'incendis basat en la cura dels 

boscos, cada dia més abandonats perquè s'han anat deixant explotacions de 

fusta i agrícoles. 

Els consellers també van explicar que  en compliment del Pla energètic aprovat 

per la Generalitat de Catalunya on el 8% de l’energia ha de venir de la 

biomassa. Hem començat els tràmits per constituir el clúster de la fusta i de la 

biomassa, conjuntament amb el Departament d’Empresa i Ocupació, el que 

estem fent és buscar, atesa la minva d’indústria forestal, en aquest cas al 

nostre país, dinamitzar la indústria i buscar aquelles maneres de poder intentar 

donar el recolzament a aquestes indústries diverses del sector forestal català 

que ha de ser clau per la creació de la demanda i per garantir la gestió forestal 

sostenible, i aquesta ha de fer possible doblar la taxa d’autoproveïment del 

mercat forestal català. Malgrat que s’aprofita només un 26 % del creixement 

s’importa un percentatge molt important de la fusta que es transforma en el 

nostre país.161 
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Qüestions que es repeteixen al 1994, 1998  i 2012162 

 FOCS DEL 1994 FOCS DEL 1998 FOCS DEL 2012 

Zona Catalunya central Catalunya central Empordà 

Hectàrees 

cremades 

46000  ha. 

(perímetre dels dos 

focs) 

26000 ha. 13.824 ha. 

Causes 
Guspira en línia 

elèctrica 

Guspira en línia 

elèctrica 
Intencionat 

Pla de prevenció Foc verd INFOCAT INFOCAT (revisat) 

Efectius Insuficients 

Suficients 

L’error va ser la 

vigilància després 

del foc 

Suficients 

El vent no va deixar 

utilitzar mitjans 

aeris el primer dia 

Coordinació 

Poca coordinació 

entre bombers, 

ADFs i voluntaris 

Poca coordinació 

entre bombers, 

ADFs i voluntaris 

Millor 

Regulació de les 

persones 

voluntàries 

Estat dels 

boscos 
Sotabosc abundant Sotabosc abundant Sotabosc abundant 

 

Si analitzem les compareixences dels consellers responsables  en els incendis 

del 1994, 1998 i 2012 ens adonem que hi ha uns factors que tot i que s’han 

aplicat millores en diversos programes de prevenció i extinció d’incendis són 

recurrents en l’explicació dels grans focs: les condicions meteorològiques, la 

coordinació dels mitjans d’extinció i l’excés de combustible en els boscos. 
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6.7. Plans i campanyes de prevenció des de 1994 

6.7.1. Plans de prevenció des de 1994 

- 1994,  INFOCAT163 

- 1997, Pla d'Actuació Municipal (PAM) 

El Pla d'Actuació Municipal per a Emergències és un instrument creat per la Llei 

4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per a la gestió d'una 

emergència produïda per un incendi forestal. Pretén aconseguir una reducció 

de les fonts de risc d’incendi mitjançant la definició i manteniment d’una xarxa 

viària bàsica i la construcció d’una xarxa de punts d’aigua. Els objectius del 

programa són aconseguir arribar en menys de 20 minuts a qualsevol incendi i 

tenir, des de qualsevol punt del territori, un subministrament d’aigua a menys 

de 15 minuts, per tal d’assegurar la recàrrega dels camions de bombers. 

Anualment es realitza a cada Ajuntament un simulacre d'emergència en el qual 

s'actualitzen les dades del PAM i es revisen les guies d'actuació, les fitxes de 

material i les emissores de contactes de l'Ajuntament amb la seva ADF. 

- 2001. Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 

El PVI de la Diputació de Barcelona164 és el conjunt d’accions informatives, 

dissuasòries i d’anticipació, dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals. El 

PVI s'executa anualment a totes les comarques de la província de Barcelona 

des de l'any 2001. 

El Pla s'estructura en zones de vigilància. Cada zona disposa d'un centre de 

comunicacions, on hi ha un/a operador/a i un/a enginyer/a de zona. 
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L'operador/a està permanentment en contacte amb les diferents unitats mòbils 

de vigilància, que són la cèl·lula operativa bàsica del pla. 

El Pla el redacten i executen coordinadament els ajuntaments, les ADFs i la 

Diputació de Barcelona. 

El Pla està coordinat amb el serveis d'extinció d'incendis i serveis forestals de 

la Generalitat de Catalunya. 

Per anticipar-se a l'inici d'incendis forestals (intensificant i redistribuint l'operatiu 

de vigilància, mobilitzant vehicles especials...), s'elabora diàriament, a partir de 

les dades meteorològiques de la xarxa automàtica d'estacions de la Generalitat 

de Catalunya un indicador sobre la velocitat prevista de propagació. 

- 2003. Revisió de l’INFOCAT 

Segons l’article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil, on 

s’indica que els plans han d’ésser adaptats als canvis de circumstàncies i han 

de ser revisats periòdicament, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat 

operativa, l’any 2003 es va procedir a la revisió del Pla, fet que va donar lloc a 

una primera revisió aprovada pel Govern en data 1 d’agost de 2003165 i 

publicada al DOGC el 4 d’agost. 

- 2011. Revisió de l’INFOCAT166 

En un acord de govern de la Generalitat de Catalunya, de 24 de maig, pel qual 

s’aprova la segona revisió del Pla especial d’emergències per incendis forestals 

de Catalunya (INFOCAT). Transcorreguts ja més de set anys des de la darrera 

revisió es va creure necessari procedir a una nova revisió, la segona, per tal 

d’adequar el Pla als canvis que hi hagut des de 2003, com ara les adaptacions 

corresponents al nou títol competencial en matèria de protecció civil, en 
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l’estructura i operativitat o molt especialment pel que fa a l’anàlisi de risc. 

També s’han corregit disfuncions pel que fa a la redacció dels plans 

d’autoprotecció de manera que s’ha reforçat la necessitat que es recullin el 

conjunt de riscos dels incendis forestals i s’han definit figures que ja eren una 

realitat però que el Pla encara no preveia.167 

 

6.7.2. Campanyes de prevenció 

La Generalitat cada any crea campanyes per tal de que la gent es conscienciï 

del perill del foc al bosc. 

L’objectiu principal de les campanyes de prevenció d’incendis és sensibilitzar a 

la població de la importància de tenir actituds cíviques per tal de prevenir els 

incendis forestals, i reconèixer que, gràcies a l’esforç de tots, s’han reduït en 

els darrers anys el nombre d’incendis i de superfícies cremades. 

Un exemple de campanya contra els incendis forestals és la que s’ha creat 

aquest estiu 2012, amb el lema “Cap foc al bosc”. Aquesta campanya fa un 

èmfasi especial en evitar les causes principals dels incendis: cigarretes, 

barbacoes, jocs amb foc i descuits al camp. Per tal de difondre aquesta 

campanya s’ha utilitzat l’espot de televisió, ràdio, anuncis de premsa i  material 

per a l’ajuntament per a que en facin una bona distribució a la població. 
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El telèfon 112 centralitza totes les trucades d'urgència.168 És únic a 

tot l'àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 hores del dia. 

Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics 

d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat 

ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d'emergència.  
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6.8. Recull fotogràfic: l’abans i el després en el paisatge 

 

 

 

 

 

Fotografia núm.1 Cal Genic, Casserres. Foto Luigi Berga, 1994 

Fotografia núm. 2 Cal Genic, Casserres. Font pròpia, 2012 



Els focs de 1994 

 

 
135 

 

Comparació fotografia núm. 1 i núm. 2. Cal Genic, Casserres 

 

Fotografia núm. 1:  

El foc va calcinar la vegetació del turó en la seva totalitat. Era un bosc de pi 

blanc considerablement alt. Es va ensorrar la paret dreta del cobert situat al 

centre de la foto. A principis de juliol de 1994 encara hi havia poques bales de 

palla. Es van cremar moltes cabres del ramat. També podem observar que el 

pal de la llum de l’esquerra de la fotografia era de fusta i hi havia tres cables 

elèctrics. El pal de la dreta està fet de formigó. 

 

Fotografia núm. 2:  

La vegetació del turó pràcticament ha desaparegut. Només hi ha matolls i 

alguna petita alzina i roure en la fase de creixement inicial. El cobert ha estat 

restaurat i si pot observar un segon cobert a la part dreta del cobert principal. A 

finals de l’estiu de 2012 està ple de bales de palla. Hi torna a haver un ramat, 

tot i que no se’l pot apreciar a la fotografia. Es pot notar un gran canvi amb el 

pal elèctric de l’esquerra; ha estat canviat per un de formigó. El pal de la dreta 

és el mateix. 
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Fotografia núm. 3 La Tor, Montclar. Foto Luigi Berga, 1994 

Fotografia núm. 4 La Tor, Montclar. Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 3 i núm. 4. La Tor, Montclar 

 

Fotografia núm. 3:  

El foc va calcinar tot el bosc que hi havia. Era un bosc de pi blanc 

considerablement alt. Es demostra que és un foc integral, perquè està cremat 

tant el sòl com la capçada dels arbres. 

 

Fotografia núm. 4:  

El bosc de la Tor ha desaparegut. S’ha tallat la fusta negra i s’ha obert un 

camp, pràctica habitual després dels focs. A finals de l’estiu de 2012 el camp 

està molt sec. Això es pot veure amb els fenars que hi són presents als laterals 

del camp. 
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Fotografia núm. 5 St. Pere de l’Esglaiola, Fotografia aèria. L’Espunyola.  
R. Subirana, 1994 

Fotografia núm. 6 St. Pere de l’Esglaiola, L’Espunyola. Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 5 i núm. 6. St. Pere de l’Esglaiola, L’Espunyola 

 

Fotografia núm. 5:  

Es pot veure clarament que l’incendi de 1994 va arrasar pràcticament tota la 

vegetació present a St. Pere de l’Esglaiola, a L’Espunyola. També podem veure 

que la granja va quedar intacte, segurament perquè la van protegir. El bosc era 

format de pins blancs d’una considerable altura. La granja de la dreta, però, va 

quedar calcinada completament. 

 

Fotografia núm. 6:  

Tot i que la fotografia núm. 5 era una fotografia aèria, es pot veure el canvi que 

la vegetació ha sofert. Actualment hi ha una vegetació de roures i alzines i 

alguns pins de no gaire alçada. També es pot observar matolls com romaní i 

timó. A més, podem veure que la granja de la dreta va ser restaurada. 
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  Fotografia núm.7 Casa Corderroure i rectoria, Sant Joan de Montdarn. 
Foto Luigi, 1994 

Fotografia núm.8 Casa Corderroure i rectoria, Sant Joan de Montdarn. 
Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 7 i núm. 8. Sant Joan de Montdarn 

 

Fotografia núm. 7:  

Les edificacions com són l’església, la rectoria, la casa de Corderroure i el 

cementiri van quedar intactes. Sols es va cremar el cobert que hi ha la part 

inferior dreta de la fotografia. Podem apreciar que el fons de la fotografia és 

d’un color negrós, són els boscos calcinats. Tant l’alzina com la figuera tenen 

les capçades de color torrat però encara s’hi poden apreciar algunes fulles 

verdes. Això demostraria que el foc va passar molt de pressa per aquest indret. 

 

Fotografia núm. 8:  

El cobert s’ha restaurat. Al fons de la fotografia és de color verdós, la qual cosa 

demostra que el bosc s’ha regenerat. També podem observar que l’alçada 

d’aquest bosc ha disminuït. La figuera i l’alzina no es va morir. Actualment 

estan frondoses. Els camps continuen sent-hi presents.  
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Fotografia núm.9 Cal Pascual, Olvan. Dolors Bascompte Rincón, 1994 

Fotografia núm. 10 Cal Pascual, Olvan. Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 9 i núm. 10. Cal Pascual, Olvan 

 

Fotografia núm. 9:  

L’incendi va destruir completament la casa de Cal Pascual. Es va ensorrar i 

només es va conservar les parets exteriors. Es pot veure un roure a la part 

dreta de la fotografia i també es pot deduir una alzina al darrere de la casa. 

 

Fotografia núm. 10:  

Es va començar a restaurar la casa conservant l’estructura de la planta baixa. 

Podem observar el cobert i el garatge. La paret de pedra és la mateixa, tal com 

podem observar la cantonada esquerra. El roure es deuria morir o el van tallar. 

L’alzina es va salvar i sobresurt perquè no la tapa el primer pis de la casa.  
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Fotografia núm. 11 La Tor, Olvan. Foto Luigi, 1994 

Fotografia núm. 12 La Tor, Olvan. Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 11 i núm. 12. La Tor, Olvan 

 

Fotografia núm. 11:  

La casa de la Tor d’Olvan no es va cremar. No obstant, el bosc de l’esquerra de 

la fotografia es va cremar en la seva totalitat. Les capçades de les alzines de la 

part dreta estan socarrimades. Alguns arbres del voltant de la casa no es van 

cremar possiblement perquè hi havia algú defensant la casa. A la vessant del 

turó es poden observar feixes d’antics camps de cultiu. Al fons, es pot veure un 

bosc que només està cremat parcialment. 

 

Fotografia núm. 12:  

El bosc s’ha regenerat amb alzines, que encara no tenen gaire alçada, i algun 

roure que podem veure amb les fulles de color marró de la tardor. Hi ha molts 

matolls i bardisses atapeïts que cobreixen el sòl i impedeixen el pas pels 

camins que hi havia abans. Les alzines de la part dreta van sobreviure.   
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Fotografia núm. 14 Gabarrós nou, Sagàs. Font pròpia, 2012 

Fotografia núm. 13 Gabarrós nou, Sagàs. Dolors Bascompte Rincón, 1994 
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Comparació fotografia núm. 13 i núm. 14. Gabarrós nou, Sagàs 

 

Fotografia núm. 13:  

La casa de Gabarrós nou es va salvar. Observem al fons un bosc de pins 

completament cremat. Al fons de la fotografia hi ha tres torres de mitja tensió 

sense cap tallafoc. Es veuen alguns camps de color verd, i si ens fixem amb la 

part inferior dreta podem observar que hi ha un cultiu de cànem. Aquesta planta 

va aturar el foc a moltes masies. Els roures i les alzines del primer pla de la 

fotografia estan socarrimats i en algun es veu alguna fulla de color verd. 

 

Fotografia núm. 14:  

La casa té la mateixa estructura, però actualment hi ha dues granges de porcs 

a sota. El bosc del fons ara és de roures i alzines de poca alçada. Les torres 

elèctriques del fons continuen estant en el mateix lloc però s’hi ampliem la 

fotografia s’hi observa que han tallat la vegetació al seu pas. A més, han posat 

una línia de baixa tensió al primer pla de la fotografia que deu subministrar 

electricitat a la casa. A més, observem alguna alzina i roure que es va salvar. 

No s’aprecia el cultiu perquè la fotografia es va fer a la tardor. 
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Fotografia núm. 15 La Tor nova, Sta. Maria de Merlès.  
Dolors Bascompte Rincón, 1994 

Fotografia núm. 16 La Tor nova, Sta. Maria de Merlès.  
Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 15 i núm. 16. La Tor nova, Sta. Maria de Merlès 

 

Fotografia núm. 15:  

Els coberts de la Tor nova van ser destruïts a causa de l’incendi. També 

observem maquinaria cremada a la part esquerra. El bosc de pins del fons esta 

calcinat en la seva totalitat. 

 

Fotografia núm. 16:  

Els coberts s’han refet i al del primer pla s’ha ampliat. El bosc del fons és 

d’alzines i roures amb una alçada baixa. 
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Fotografia núm. 17 La Guàrdia, Sagàs. Foto Luigi, 1994 

Fotografia núm. 18 La Guàrdia, Sagàs. Font pròpia, 2012 
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Comparació fotografia núm. 17 i núm. 18. La Guàrdia, Sagàs 

 

Fotografia núm. 17:  

Aquesta fotografia és la viva imatge del poder destructiu del foc. El bosc va 

quedar completament ple de fusta negra. El sòl està cobert de cendres del 

mateix color gris de les roques. Al fons podem observar hi ha l’església de la 

Guàrdia. 

 

Fotografia núm. 18:  

Tot i que l’angle de la fotografia no és exactament el mateix, podem observar 

que el bosc de pi blanc i pinassa ha estat substituït per un bosc d’alzines i 

roures. A la part dreta, encara observem un petit bosc de pins. 
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7. Conclusió 

Aquest ha estat un treball que a mesura que l’he anat desenvolupant, ha anat 

creixent d’una manera considerable. A cada entrevista que he realitzat, m’han 

anat donant unes pistes que m’han obert nous camins per investigar. Tots els 

entrevistats han estat unes veus molt expertes sobre el tema, tant pel que fa als 

aspectes tècnics com a les vivències més personals. També me n’he adonat 

que és interessant veure el contrast d’informació oral obtinguda de diferents 

persones i les seves diferents visions sobre un mateix fet. 

Un dels aspectes que més m’ha costat ha estat sintetitzar el volum d’informació 

que he recopilat de fonts bibliogràfiques, de la informació dels diaris de 1994 

però també cada aniversari d’aquell fet, de retalls minúsculs trobats a les 

biblioteques de Puig-reig i Berga i l’ajuntament de Casserres, i sobretot el munt 

d’informació que es pot trobar a la pàgina web de la Generalitat i del Parlament. 

A nivell personal m’ha fet créixer i superar la meva vergonya inicial alhora de 

presentar-me o buscar contactes. Fer un treball d’aquesta magnitud, només 

s’aconsegueix amb l’esforç constant del dia a dia. Un cop em vaig endinsar a 

fer-lo, em vaig adonar que tot allò que veia, ho relacionava amb el tema 

d’aquest projecte, ja fos amb el paisatge o amb les notícies dels mitjans de 

comunicació, perquè aquest estiu s’ha repetit un fet semblant a l’Empordà.  

A més, la recerca m’ha donat l’oportunitat de gaudir d’una de les meves 

aficions: la fotografia, i passar per indrets perduts de la comarca mentre el meu 

avi em guiava. 

Amb les pàgines d’aquest treball, he intentat descriure els fets que van passar 

una fatídica setmana de juliol de 1994 i les conseqüències que aquest incendi 

va causar en aquestes terres berguedanes.  
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He de dir que el primer bloc del treball el qual tracta de generalitats sobre el 

foc, m’ha permès entendre el perquè de la seva magnitud, perquè van confluir 

totes els circumstàncies que fan d’un incendi un gran foc de massa. L’altre 

aspecte interessant d’aquest bloc ha estat conèixer el protocol d’actuació actual 

sobre la prevenció i l’extinció d’un incendi i les funcions que cada òrgan té per 

adonar-me de la precarietat que es va produir l’any 1994. 

A partir de l’anàlisi de la informació verbal, escrita o gràfica recopilada en 

relació amb els focs de 1994 i les seves conseqüències, he pogut observar i 

extreure les següents conclusions que exposo a continuació: 

Els incendis forestals sempre han estat presents en els paisatges mediterranis, 

però no havien estat mai un problema fins a l’últim terç del segle XX. En 

concret, el foc de 1994 al Baix Berguedà, va ser una conseqüència molt 

espectacular de la crisi del món rural. Quan la gent gran diu que abans els 

boscos eren més nets, el que volien dir era que tenien menys càrrega de foc.  

El progressiu despoblament rural i la menor explotació dels boscos, va 

permetre el creixement de masses forestals molt més contínues i de biomassa 

més gran. A més, l’abandonament dels conreus va fer que hi haguessin grans 

superfícies plenes de massa forestal en les quals el foc no hi va trobar 

aturador. 

L’estat del bosc és un tema al qual no s’ha trobat una solució. Els boscos  

catalans continuen estan bruts i la massa forestal es converteix en un 

combustible molt potent. Es torna a parlar d’una aposta decidida per 

l’explotació racional i aprofitament dels boscos. La gestió forestal no és rendible 

i per tant calen solucions des de l’Administració. Altre cop, després dels focs de 

2012 es continua parlant del mateix tema: l’aprofitament de la biomassa i la 
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neteja dels boscos. S’ha demostrat que la prevenció és la millor arma contra els 

incendis forestals. 

Aquell 4 de juliol de 1994, les condicions meteorològiques eren extremes, com 

van ser unes temperatures molt altes, una humitat molt baixa i uns vents forts, 

factors que es repeteixen cíclicament al clima mediterrani. Per tant, cal tenir-los 

sempre presents perquè s’ha demostrat que han originat altres grans incendis. 

A l’any 1994, els efectius i els mitjans d’extinció eren infinitament inferiors 

comparant-los amb els que hi ha avui en dia, especialment els mitjans aeris. 

Davant la simultaneïtat de focs ocorreguts aquells dies, es van haver de 

distribuir tots els mitjans i es va demostrar que eren del tot insuficients. Totes 

les persones entrevistades coincideixen en el fet que al Berguedà hi va haver 

una desassistència molt gran i que davant de la impotència pel desastre 

ecològic i humà viscut, sort n’hi va haver de la multitud de persones anònimes 

que de forma voluntària i altruista, van lluitar contra el foc. 

La manca de coordinació entre els diferents comandaments dels bombers, 

ADFs i voluntaris, va ser una de les causes per les quals l’incendi agafés 

aquella magnitud. Una de les conseqüències d’aquest fet va ser que abans 

d’acabar el 1994, es publiqués un nou pla de prevenció i extinció d’incendis: 

l’INFOCAT, que amb diferents revisions encara avui dia és el que regeix. En 

aquest, hi ha definides clarament les funcions dels diferents grups d’intervenció: 

bombers, agents forestals, ADFs i agents de l’ordre. En cas d’incendi forestal, 

el comandament i la responsabilitat és dels bombers. La formació i els recursos 

materials dels mitjans d’extinció són aspectes que sembla que han anat 

millorant, tot i que hi ha veus molt crítiques, especialment ara en època de crisi, 

pel que fa a la reducció del pressupost que s’hi destina. 
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L’administració va posar de seguida fil a l’agulla i aquell mateix estiu de 1994 ja 

va publicar un decret per atorgar ajuts per reconstruir aquell esdeveniment 

funest. Tot i que hi ha alguna veu crítica, en general consideren que van ser 

raonables i van permetre reconstruir cases, coberts, granges, maquinària,... Per 

altra banda, també van compensar les pèrdues que aquella fusta negra podia 

ocasionar, i van subvencionar-ne el preu de compra. 

Divuit anys després del fet, aquest setembre de 2012, finalment, una sentència 

conclou que l’origen del foc del Berguedà de 1994 va ser el deficient estat 

d'una línia elèctrica a Gargallà. Dóna la raó als 117 afectats que demanaven 

una indemnització per les pèrdues ocasionades. No obstant, és humiliant que 

els propietaris afectats hagin hagut d’esperar anys de processos judicials 

mentre alguns d’ells ja són difunts i no ho podran veure. A més, encara esperen 

que aquesta potent empresa elèctrica, Endesa, presenti recurs i les 

indemnitzacions encara tardin alguns anys més. 

El paisatge ha sofert una transformació important. La regeneració natural ha fet 

que les espècies autòctones dels boscos berguedans, roures i alzines, 

poblessin altra vegada aquestes contrades en comptes de les espècies no 

autòctones com el pi blanc i la pinassa. S’ha demostrat que la regeneració 

natural és molt més efectiva que la repoblació. 

Tots els objectius que em vaig plantejar a l’inici del treball s’han complert de 

forma satisfactòria, alguns han superat fins i tot les expectatives inicials. 

Sobretot he fet un aprenentatge molt important: els fets del passat no han de 

quedar a l’oblit perquè poden evitar errors del futur. Aquest treball de recerca 

és la memòria d’un dels fets més importants i transcendents de la història 

recent de la meva comarca. 
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9.1 ENTREVISTES 

9.1.1. Pagesos afectats 

9.1.1.1 Ramon Roset Malagarriga (3 de novembre de 2012) 

Ramon Roset va treballar de pagès fins els 28 anys.  Actualment treballa a la 

Mútua intercomarcal.  

 

- Quina vivència o record en té de l’incendi del Berguedà l’any 1994? 

Bé, aquesta és una pregunta complexa. Va ser un molt mal moment. Jo 

recordo haver plorat, haver-ho passat molt malament. El meu pare va estar 

molts anys a tornar a la finca per veure-ho. A nivell de vivència és molt fort i 

dur. Se’ns va cremar la finca, una casa, la pallissa,... És un grau d’impotència 

brutal, i que no pots fer-hi res; mirar com passa. Va ser una cosa molt difícil 

d’expressar en paraules. Estàs allà veient que se te’n va tot, i a més per 

quaranta anys o més... És tot sentiment. 

 

- Quina resposta va tenir dels mitjans d’extinció d’incendis? 

Va ser patètic. Va ser un caos. Va coincidir amb els incendis de Montserrat i 

tothom estava allà. Fins al cap de dos o tres dies aquí no va aparèixer ningú. 

Va ser un desastre. Les ADFs estaven molt mal organitzades, algun veí que 

tenien cubes a casa de les ADFs, les van personalitzar per ells. Hi va haver una 

mala interpretació del que era tenir una cuba a casa. Va ser a nivells de mitjans 

que va quedar pal·lès que davant de incendis com aquest... Com va ser el 

primer dia, he de dir que poc hauríem fet amb els mitjans. Després a partir del 

segon, tercer o quart dia es podria haver fet més coses. Al menys del que vaig 

viure jo, quan ens en vam donar compte ja s’havia cremat tot. La resposta 

d’aquesta pregunta és que va ser un desastre. A partir del tercer o quart dia ja 

vam veure algun mitjà, però, un desastre absolut. 

 

- Com han restaurat tots els danys i les pèrdues que aquest incendi va 

causar? 

Hi va haver unes subvencions, que de fet ningú se les esperava, si més no 

nosaltres no. Van ser els primers incendis que es van subvencionar. Hi va 

haver subvencions per arreglar les cases que es van utilitzar per fer en el 
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nostre cas la teulada, i després hi havia unes subvencions per anar netejant el 

bosc, per fer sembra de pi... En el nostre cas, estem dins de l’organització 

Berguedà Verd, i aquesta gent el que ha fet era agafar subvencions que venien 

de la Diputació i anar netejant o estassar els boscos, fer aclarides,... 

 

- Què n’opina de l’estat dels boscos? 

És un desastre. La cosa que jo trobo més a faltar és que hi hagi alguna política. 

Que algú ens aconselli del que hem de fer amb els boscos. Nosaltres l’hem 

estassat i encara ara està relativament net. Vas a caminar i hi ha llocs que no 

pots passar. El problema que tenim és que qualsevol cosa que invertim en 

netejar és a fons perdut, com a negoci no en traurem res, cap rendiment, de 

manera que com a negoci no ens podem plantejar res, cap inversió a la finca. 

Si te la planteges com a sentiment de tenir un jardí gran, arreglat, clar, val molts 

diners. Falten unes polítiques que ens diguin per exemple si hi ha 50.000 ha., 

des del govern es decideix que el camí a seguir serà cap aquí, intentem que hi 

hagi alzina o roure, o pi, però clar, aquí tothom ha fet el que ha volgut. I jo no 

tinc absolutament clar que passarà amb els boscos, no sé si es tornaran a 

cremar. Ho estem posant molt fàcil als incendis. Val molts diners. Una finca, en 

el nostre cas son 100 ha., però amb hectàrees més grans, és una fortuna 

netejar-ho. 

Ara es parla de la biomassa, clar, la fusta no val diners, tota la utilitat que s’hi 

havia fet ara ja no es té. 

 

- Creu que les compensacions econòmiques que han revertit sobre 

l’economia han estat suficients per tornar a restablir el bosc com era 

abans del 1994? 

No. També és cert que no només era diners el que ens feia falta sinó que ens 

feia falta coneixements. A nosaltres ens van aconsellar que havíem d’agafar 

llavor de pi amb sacs, i que d’allà naixerien pins, i no ens va néixer ni un. No 

només era una qüestió de diners, que no n’hi va haver prou per fer-ho, però 

tampoc no s’havia donat mai un cas així. El que va passar és que va passar un 

procés natural. El pi és una espècie invasora. Em vinc a referir que potser 

hagués estat més important que ens haguessin donat aquests coneixements de 
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com gestionar-ho a partir d’ara que no pas el fet que ens haguessin donat 

diners per tornar a tenir els pins que teníem. 

- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals? 

Nosaltres només tenim aquesta finca i està cremada. No sé dir la gent que està 

en zones i que té la finca bé si allà s’estan fen actuacions. Aquí no se n’ha fet 

cap. Els cossos de bombers estan més preparats, i també hi ha més 

consciencia de la gent que no fumi als boscos. També les línies elèctriques 

d’Endesa són més cuidades, i cada vegada seran així. Amb tot això sí que ha 

canviat, però és un canvi més de la societat, que s’ha intentat conscienciar-la 

que es pot fer mal al bosc, que no pas els propietaris no fem res per a què no 

torni a passar. Els boscos estan més bruts ara que no pas com estaven al 

1993. Ara estan pitjor que abans, i és més fàcil que es tornin a cremar. I llavors, 

s’han fet aquestes mesures que jo suposo que això farà que hi hagi menys 

incendis, les ADFs estan més formades, tot i que crec que amb la crisi això no 

sé si dirà “algo”. La consciència és diferent, i amb vosaltres el jovent ja ho teniu 

claríssim que no es pot tirar una burilla, i tot això no deixa de ser prevenció. 

 

- Troba que la sentència del judici posterior al foc és justa? 

Sí, justa ho és. El que és injust és que haguem hagut d’esperar divuit anys, i 

espera’t, perquè ara han recorregut, i hi ha versions de tot tipus, però diuen que 

entre cinc i deu anys més que haurem d’esperar per tenir una sentència ferma. 

Molts d’aquests propietaris s’han mort i es moriran, amb el qual restaurarem el 

valor econòmic de les famílies però en un moment que si allò ho haguéssim 

tingut al cap de dos o tres anys tindríem més motivació per tractar el bosc, i ara 

ja veurem. Aquí respecte això hi ha una qüestió en que en aquest moment tal i 

com s’ha muntat aquesta quantitat de diners que ens donaran, vam fer la 

denúncia que no és pas petita, i també té un tractament fiscal que fa que la 

meitat d’aquesta subvenció se la quedi el govern, perquè en aquest país com 

més cobres més impostos pagues, i com que cobraràs molts diners de cop, 

hauràs de pagar. Això si no ho canvien és així. Hi ha hagut el judici, els han 

declarat culpables, han passat divuit anys, i ara faltarà que tot això es 

materialitzi, i a veure en quin tractament fiscal; clar, si et donen 100 i has de 
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pagar 47 d’impostos... doncs, malament. Això està així ara. La sentència bé, els 

ha culpat i és correcte. 

 

- Troba que 18 anys després de l’incendi s’ha millorat les condicions per 

tal d’evitar una altra catàstrofe? 

No. Bé, és el que dèiem abans. A mi m’agrada bastant anar a caminar, i hi vas i 

veus que els boscos estan fets una brutícia, per tant a nivell de bosc no hi ha 

millor tractament, no s’ha fet una cultura de gestionar el bosc millor, que abans 

al revés, es passava a tallar, es feien feixos, es portaven al forn, ara els que 

tallen sols el trituren. Ara no fem ni aquest tractament, perquè no surt a compte. 

No anem ni a netejar-lo, ni res. Nosaltres tenim vaques, i les vaques alguna 

cosa netegen, però no gaire.  

 

- Com ha canviat les activitats econòmiques del seu sector? Com veu el 

futur? 

No ho sé. En general, el que ha pogut muntar l’agroturisme té una activitat que 

no tenia. Nosaltres mateixos la masia que se’ns va cremar l’hem pogut anar 

restaurant i en trèiem un rendiment, i en el nostre cas i amb altres casos que 

els va afectar la producció, ens hem buscat un sou fora de casa, i hem acabat 

millor que no pas el que anàvem, també una mica en conseqüència dels 

incendis. La pagesia en general és “comodona”, està esperant que algú li digui 

alguna cosa, i s’ha posat poc a investigar i a fer coses diferents. Hi ha molts 

pagesos que hagin evolucionat cap a la comercialització dels seus productes, o 

que hagin fet agricultura ecològica. No obstant, tothom ha de fer el que li agradi 

en aquesta vida, i la pagesia encara és una sortida que existeix, i ben 

gestionada es poden fer productes i se’n pot treure un bon rendiment. Penso 

que el gran canvi més important és que arrel d’allò va sortir l’agroturisme i van 

sortir algunes granges amb aquells diners. Si tens una d’aquestes coses, i en 

treus un bon rendiment, si que et compensa el rendiment que et donava el 

bosc, que és el que, en definitiva, vam perdre en aquell moment, perquè la 

resta no es pot perdre. 
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9.1.1.2 Josep Joan Niubó, Cal Bernadàs (10 d’octubre de 2012) 

Josep Joan Niubó s’ha dedicat tota la seva vida a la pagesia. La seva família, 

des de la casa pairal de cal Bernadàs, són pagesos des de fa divuit 

generacions. Actualment es dediquen a l’activitat agrícola i regenten quatre 

cases d’agroturisme. 

 

- Quin record té dels focs del 1994? 

El record és catastròfic. Al migdia tots ens en vam anar a apagar foc al terme 

de Canudes. Jo ja no recordo gaire l’hora que era, cap a les quatre o quarts de 

cinc i va venir algú allà i ens va dir, em sembla que era el Ribera, “Aneu cap a 

Casserres que el foc ja està arribant a La Torreta”. Vaig pujar amb el seu cotxe 

perquè jo devia haver baixat amb el tractor i ostres aquí a la recta del 

“Xurrero”169 ja es veia la fumera vermella darrera el poble i vaig pensar: “això és 

caòtic”. Tinc 57 anys i aquesta és la pitjor història que he viscut en tota la meva 

vida, però amb diferència..  En tinc una imatge molt i molt catastròfica.  

Tot va anar tant ràpid perquè jo sé que entràvem bales a mig matí en un camp 

d’allà darrere la Cabana i em van telefonar de l’Ajuntament de Montmajor,  

perquè jo aleshores tenia la cubade l’ADF,  que hi anéssim amb la cuba de 

l’ADF i els vaig dir que era una mica “fotut” venir amb la cubanosaltres cap allà 

perquè llavors deixàvem aquí sense cap mena de protecció i no hi vam anar. I 

sé que quan vaig venir a casa a dinar, allà l’una ja vaig veure el fum d’allà a 

vora Barbats i ens en vam anar cap allà perquè érem de l’ADF. No feia gaires 

anys que hi estàvem organitzats. 

Les vaques de Vilanova les vam poder  arreplegar. Jo li vaig dir al pare a veure 

si amb el mosso podeu arreplegar les vaques cap a la casa  i ho van fer, dues 

persones és complicat i eren lluny de la casa i ho van fer, potser les vaques ja 

ho pressentien. 

L’endemà dels focs, quan vaig agafar el cotxe i vaig anar a veure com estava, 

em vaig posar a plorar. Va ser brutal. A La Cabana es va cremar tot. Teníem el 

cobert ple d’ordi, la cossetxadora a dins. Tot es va cremar i sort de la gent del 

poble que es van anar estant allà i carai no hi havia manera que s’apagués. Era 

tot de bigues de fusta i les apagaven i es tornaven a encendre al cap d’un 

                                                           
169

Recta de l’antiga carretera de Gironella a Casserres, ja arribant al poble. 
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moment  i mira vam tenir sort dels veïns que van aconseguir conservar la casa. 

Va ser caòtic. El foc va passar “visto y no visto”. 

 

- Quina va ser la primera reacció en veure que l’incendi era imparable? 

Quan vaig arribar de Canudes i vaig veure el foc, vaig pensar “aquí ja no s’hi 

pot fer res”. És impossible, serà el que Déu voldrà, es cremarà el que es 

cremarà  i quan hagi passat el foc haurem de refer el que quedi.  Tampoc  vaig 

pensar que es cremaria tot, però,...  

 

- Quina resposta van tenir dels mitjans d’extinció d’incendis? 

El foc anava tant de pressa que no vaig pensar ni en bombers  ni vaig pensar 

gaire en res en aquells moments perquè va ser arribar allà, estar-hi una hora o 

dues  i ja ens van venir a buscar per anar a Casserres i jo ja vaig tenir feina 

amb el foc de casa, però volia ser aquí, allà i més enllà. No vaig pensar en res, 

la veritat. La història va durar fins la matinada. Llavors ja comences a 

reflexionar, suposo,”i els bombers i tal i qual?” Recordo que el primer cotxe de  

bombers que vaig veure va ser un de les Aigües de Terrassa i Sabadell a baix 

a les Tres Creus a la rasa que hi ha que baixa cap el Clot del Biel i potser ja era 

l’endemà a la tarda, ja el dimarts. I sé  que em vaig fixar en la mena de vehicle 

què era i era un camió que no era ben bé de bombers. Però és clar, és que 

l’endemà ja estava. Va anar tot tant ràpid que l’endemà ja només tenies al cap 

què se t’havia espatllat, què se t’havia cremat i què havies de fer a partir 

d’aquell moment. La palla, per exemple, me’n recordo que nosaltres teníem els 

camps que els havíem ja cossetxat, teníem la palla embalada i era un any que 

havíem anat molt de pressa perquè com que havia estat un any tant sec es va 

avançar la sega, potser quinze dies abans del normal i a nosaltres només ens 

va quedar de palla el camp de la Llagotera i ja em va trucar un de Serrateix a 

veure si li veníem bales perquè no tenia palla per donar al bestiar.  

 

- Què en pensa de les ADFs? 

Havia estat el president de l’ADF i hi havia treballat molt però ara no hi tinc 

gaire activitat. N’estic una mica a fora. No sóc el més indicat per parlar-ne. És 

cert que vam tenir la cuba aquí. Ara no sé massa com està.  
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Les ADFs es van mantenint. Estan vives. És una organització més per apagar 

els incendis forestals. Són els que coneixen el territori. 

 

- Tenen alguna pauta de com reaccionar davant d’un foc? 

Després del foc sí que analitzes el que va passar. I reacciones també en funció 

del que t’ha afectat però davant d’una catàstrofe així no hi pots fer res, estàs 

ben impotent. Jo vaig pensar: mira, es cremarà el que es cremarà. No s’hi 

podia fer res, anava massa de pressa. 

 

- Com han restaurat tots els danys i les pèrdues que aquest incendi va 

causar? 

Nosaltres, per sort, el nostre bosc que hi havia una superfície de 100 ha, ja hi 

havíem fet neteges. Feia anys que fèiem neteges del sotabosc i a més a més el 

poble ens va fer de tallafoc. Si no hi hagués hagut el poble, se’ns hauria cremat 

tot, el foc va haver de voltar per arribar al nostre bosc, per la dreta i l’esquerra 

del poble, amb això ja es van fer les 6 de la tarda i llavors la fletxa principal ja 

havia tirat cap a la Quar. En aquella hora ja no feia el vent d’abans, com que el 

terreny queda més aclotat tampoc li anava bé de córrer i també el va trobar 

bastant net. És un dels pocs boscos que va quedar del terme de Casserres. 

Per aquest conjunt de factors se’ns va cremar potser un 40% de la superfície. 

Després del restant que va quedar, potser un 20% no hi va ni tocar el foc, la 

franja de tocar al poble i el camí de Vilanova. La resta va ser aquests trossos 

que havíem netejat i el foc va córrer per terra, com que el sotabosc era net, el 

foc no es podia enfilar cap a les capçades dels arbres i va anar passant per 

terra i per això  en vam salvar molt. 

També hi teníem les vaques que les vam haver d’arreplegar.  

El gran problema és que ningú neteja els boscos. Els polítics cada vegada fan 

menys, en comptes de cada vegada fer més perquè amb números t’ho podria 

demostrar. Aquí a casa des de l’any 80 hem netejat bosc i hem fet el que hem 

pogut però hem anat tenint una gestió forestal mínimament per prevenir 

incendis. Jo no vull pas dir que ho haguem fet molt bé però ho hem fet i la 

prova està que tenim mig bosc i que el que s’hi veu d’aquest bosc és que el 

sotabosc és net.  
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La gestió està bàsicament en netejar el sotabosc, en fer un manteniment que  

consisteix en tenir-hi bestiar i amb fer accions perquè hi ha coses que el bestiar 

no t’ho neteja. El bestiar no es menja els esbarzers i aquests van creixent i 

s’apoderen del sotabosc i aquest cada vegada és més gros i també el risc 

d’incendis també es fa més gros. Si vols veure els efectes, hauríem d’anar i 

t’ensenyaria trossos que els que hi hem incidit més estan gairebé com un jardí 

però s’hi ha d’anar treballant. El gran problema dels boscos és que avui dia no 

donen cap rendibilitat i la gent s’hi gasta menys “calers”, només s’hi ha de 

gastar. En els nostres boscos també hi representa que hi tenim les dues cases 

d’agroturisme i ja hi tenim una estructura econòmica que ja ens convé tenir-los 

nets.  

 

- Creuen que les compensacions econòmiques que han revertit sobre 

l’economia han estat suficients per tornar a restablir el bosc com era 

abans del 1994? 

El Jordi Pujol es va portar molt bé. Les ajudes ens les van donar de seguida. 

Havent passat el foc ja pensaves en com refer tot el que se t’havia espatllat i si 

després t’ajudaven era molt important. Era un consol molt gros. Tot i que aquí a 

casa encara no vam ser dels que vam rebre més, hi va gent que ho van perdre 

tot. 

 

- Com creuen que ha canviat el paisatge 18 anys després d’aquest 

incendi? 

El paisatge del que es va cremar, una part es van fer camps, es va arrencar per 

conreu, i a les parts més complicades hi ha aparegut la vegetació que hi havia 

cent anys enrere perquè l’arbre autòcton d’aquí no era pas el pi, que és molt 

combustible. Els arbres autòctons eren els roures i les alzines  i ara el bosc es 

torna a apoderar de roures i alzines. Jo penso que ara ja hi torna a haver el 

paisatge verd, els arbres ja són relativament grossos. Crec que ha evolucionat 

a per bé.  
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- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals? 

Tornem a tenir el mateix problema que teníem llavors: no es tornen a fer 

accions. No es fa una gestió correcta per fer la prevenció d’incendis.  

Mira, a l’època Pujol, tu demanaves per netejar per 10 ha., i t’ho donaven. 

Després ja vam començar a retallar i ara ja hem acabat gairebé en res. 

Nosaltres vam comprar una finca a Castellterçol de 125 ha. que té un sotabosc 

molt brut, vam demanar ajudes per netejar i només et concedeixen  per fer 3 

ha. Tres hectàrees en un bosc de 125 ha. no és res, amb tota la teva vida no 

tens nassos de tenir el bosc net. Un bosc de 125 ha. si per un cas el pots 

netejar amb cinc anys , cada anys fas 20 ha., al cinquè any ja pots tornar al tros 

que vas començar cinc anys enrere perquè ja torna a ser brut. Els polítics en 

comptes d’aprendre dels fets i adonar-se que tenim un bosc perillós, un territori  

molt abandonat per Catalunya hi ha 7’5 milions d’habitants però estic segur que 

el 90% de la població està en un 5 o 10% del territori, doncs el 90% del territori 

està en mans de quatre, si no hi ha ajudes per part de l’administració és 

impossible mantenir allò net, fer una bona gestió és impossible. Si ens donaven 

una misèria, aquests d’ara encara ho retallen més i o no hi ha consciència de la 

importància de netejar els boscos, de cuidar el territori rural, no sé si la societat 

se’n dóna compte perquè així no farem res, només pensen en mesures 

d’extinció. Les mesures de prevenció es fan a l’hivern netejant els boscos, no 

s’han de fer a l’estiu amb l’extinció. Després de cada gran foc, tothom es 

lamenta que els boscos estan bruts, però no es fa res, això deu voler dir que 

alguna cosa falla. Jo devia ser a primers dels vuitanta com que llavors trobaves 

gent per anar a netejar el bosc, teníem una brigada de 6 o 7 homes, jo havia 

netejat el bosc de Vilanova amb la brigada i feies feina i ja em vaig donar 

compte que al cap de 3 o 4 anys d’haver netejat una part, ja hi tornàvem a ser. 

Ja hi vam posar vaques i ja fan molta feina, però l’enemic número 1 són els 

esbarzers que el bestiar no s’ho menja, un esbarzer cada any potser et creix un 

metre o un metre i mig i llavors vaig pensar que havia de buscar una solució de 

manteniment i vaig pensar que potser es podia ensulfatar i li vaig dir al Climent 

que tenia un producte que ho matava tot. Des d’aquell any hem anat matant 

esbarzers, perquè ja és l’única cosa que ens embruta el bosc. Doncs resulta 

que ara està prohibit fer-ho, que té nassos l’assumpte perquè és la manera 
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més barata que quan ja has netejat un bosc de fer el manteniment, ho dius als 

tècnics i està prohibit. I és la manera més barata! No hi ha hagut pas maneres. 

Els entra per un lloc i els surt per l’altre. Cada vegada que hi ha un foc tothom 

es lamenta però no hi ha manera. El nostre bosc de Vilanova, als anys 80 

semblava la Selva negra i ara fa goig. Amb aquests 30 anys potser s’hi ha 

passat cinc vegades. Però ja m’he donat compte que o es busca una solució 

perquè el bosc de Catalunya està abandonat. Abans els propietaris encara en 

treien un rendiment del boscos, però ara tallar un bosc, fins i tot no dóna per 

pagar les despeses de tallar. Abans encara quan es treien els pins, d’alguna 

manera els tallaves, queien a terra els arrossegaves, i la brutícia que quedava 

et ficaves a dins i ho aplanaves, però ara és impossible. I a Catalunya mira que 

n’hi ha de massa forestal. La biomassa podria ser una solució. A Europa fa 

anys que tenen tradició de fer servir la biomassa  i buscar energies alternatives 

al petroli. Aquí es comença però costa molt deixar de fer servir el gasoil i ara 

surten sistemes elèctrics per utilitzar la biomassa que també t’estalvies molt. 

Nosaltres en vam posar una caldera a la granja de les truges, ara fa un any i va 

prou bé. En particulars ho veig difícil perquè es necessita una infraestructura ja 

una mica important i no és rendible en una casa, en indústries, granges potser 

que sigui rendible. Potser s’haurà d’anar implantant perquè amb el preu que 

està el petroli... En aquest país costa molt d’implantar coses noves, som molt 

rutinaris. Per exemple aquí Casserres si miressis les cases que han tret les 

calderes de gasoil i han posat sistemes alternatius, potser no en sortiria quasi 

bé cap. Per exemple una finca com la nostra si ho poguessis tenir tot 

centralitzat en un punt i amb una infraestructura que poguessis fer anar les 

granges, les cases d’agroturisme, casa nostra,...ja valdria la pena fer estella, 

t’ho culls tu del teu propi bosc , però si ho tens molt escampat val molts diners  

fer estella.  

 

- Troba que la sentència del judici posterior al foc és justa? 

Nosaltres érem un dels afectats. Després dels incendis els afectats ens vam 

organitzar en grups i cada grup va anar amb un advocat diferent.  

Hi havia un mapa de la zona afectada i nosaltres hi estàvem dins, estàvem a 

tocar. A l’incendi hi van haver tres focus: el del Bages, el de Gargallà i el de 
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Sant Pau. Tot i que el nostre bosc està a tocar de Barbats, se’ns va incloure en 

el focus de Gargallà. 

Nosaltres vam demanar per quatre conceptes, tres no ens ho han donat i ens 

han aprovat el més important, el de danys forestals, el del valor de la fusta del 

bosc. 

Cada afectat vam presentar una valoració de danys. Vam haver d’anar a 

buscar un pèrit forestal que fes la valoració dels danys del nostre bosc. Tots 

van valorar els mateixos conceptes: el primer és el dany forestal, o sigui, el 

valor de la fusta.  Es va considerar que fins al cap de cent anys el bosc no 

tornaria a ser igual, així doncs van valorar la falta de rendiment durant aquest 

cent anys, la fusta que no es trauria. El segon concepte és  el dany dels bolets 

que no hi hauria. El tercer , els danys de medi ambient, això vol dir que si per 

exemple tens una casa d’agroturisme no té el mateix atractiu amb el bosc 

cremat i el quart va ser el dany a la caça. Si es mira bé tampoc és un valor 

perquè els propietaris no cobrem pas perquè s’hi vagi a caçar. 

Penso que després de dues sentències a favor nostre, ho tenim guanyat. 

Lògicament, però, Endesa busca  que s’anul·lin sentències. Hi ha un grup que 

al primer judici no s’hi va presentar. Primer vam anar per la via penal, i al 98 es 

va anar per la via civil. Aleshores aquest grup de 40 o 50 es van presentar i els 

ho han aprovat. Els ho han aprovat perquè es veu que hi havia un precedent 

d’un cas similar i el jutge els ho va aprovar. Però Endesa deu pensar que un 

altre jutge els pot excloure perquè, és clar, van anar als jutjats fora de termini. 

Això tampoc és correcte. Si han de pagar deu i se n’estalvien quatre, doncs tot 

això que tindran. 

Del valor que vam demanar n’hem tingut un 50% però es clar també es 

demana més. 

A Solsona del foc del 98 ja fa temps que van cobrar i van cobrar molts milions.  

Endesa, actualment amb la crisi, encara deu ser de les empreses que poden 

respondre. De fet al 94 era Fecsa. La va comprar Endesa i ara ha de respondre 

aquesta. 
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- Troba que 18 anys després de l’incendi podria tornar a passar una 

catàstrofe com aquella? 

Això jo ho he pensat moltes vegades. Tant com aquella no pot ser. Llavors hi 

havia un concepte diferent. Als anys 50 a Espanya el 55 % de la població activa 

era pagès. Actualment a Catalunya em penso que no arribem ni al 2%. Què ha 

provocat tot això? Es clar  abans la majoria de la població vivia de l’agricultura. 

El territori pràcticament era conreat per tot arreu. Van arribar els anys 60 i el 

món tèxtil havia evolucionat molt., per exemple aquí a Casserres hi havia molt 

pagès petit, amb l’estructura econòmica que tenia aquell home amb quatre 

camps i els quatre caps de bestiar cada vegada en treia menys rendiment i en 

feia menys per viure i li va ser molt més fàcil plegar i anar-se’n a la fàbrica.  

Llavors encara els pagaven una mica bé, feien les 8 hores  i cobraven segur a 

final de mes. Vivien millor i la prova és que aquí al poble molts es van fer la 

caseta. Molts trossos es van deixar de conrear i es van abandonar perquè eren 

difícils de conrear amb maquinària, anys enrere es feia amb animals i es podia 

entrar més a tot arreu, en un campet petit. Amb la mecanització aquests camps 

que estaven al mig del bosc es van abandonar. En aquell temps hi havia bosc, 

un camp, bosc,... Els camps abandonats es van anar omplint de pins. El territori 

que era molt més trossejat es va anar fent una sola unitat. A més a més, als 

anys 50 els masovers s’havien d’escalfar amb llenya, així el sotabosc  es 

netejava per inèrcia i a més cada masover tenia el seu bestiar.  

Fins aquests anys l’economia agrícola es basava en uns propietaris que tenien 

uns masovers. Al plegar aquests, els propietaris es van trobar amb unes grans 

finques i no tenien ni mentalitat ni estructura per gestionar-ho, amb aquest 

conjunt de factors ha passat que aquests camps petits que eren al mig del 

bosc, van quedar coberts, el sotabosc es va anar embrutant i va arribar un 

moment que hi havia una massa uniforme de bosc i si hi apuntes un misto en 

unes condicions com les que hi va haver el 4 de juliol: una humitat molt baixa, 

el terreny molt sec perquè feia mesos que no plovia, el vent que feia i un bosc 

que era una massa era inevitable la catàstrofe. 

Després dels focs del 94, molts trossos s’han arrencat i s’hi ha fet camps  i s’ha 

tornat a adaptar, en certa manera, el territori tal i com havia estat abans.  
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Per altra banda, ara  també és més difícil que hi torni a haver una catàstrofe 

perquè també hi ha més mitjans, com els aeris, perquè llavors gairebé no n’hi 

havia. Per tornar a passar al Berguedà ho veig difícil perquè hi ha molts més 

camps que fan de tallafocs. Jo crec que seria diferent, hem de ser optimistes. 

Jo no hi crec gaire en els punts d’aigua perquè davant un foc un helicòpter hi 

pot actuar poc. Se’n necessita molta d’aigua. En un pantà sí que s’hi pot anar 

hores i hores. Els hidroavions ja no hi poden anar. Se n’han fet i en un foc petit 

se’n pot tenir sort. Perquè el foc quan comença sempre és petit, suposo que en 

aquest sentit té efectivitat.  

Ara també hi ha el GPS que vas a tot arreu. Al 94 no hi havia mòbils. A 

Casserres només en tenia el Narcís de Cal Biel  i el Pep de Cal frare. Un cop 

passats els focs, tots vam comprar mòbils. Ja va ser d’ús de tothom. La 

tecnologia ha canviat molt per situar-se i per córrer pel territori.  

Allò del 94 era imparable. A més diuen que aquell dia hi havia 60 focs a 

Catalunya. El Feliu, que és bomber, diu si un dia hi ha un, dos, tres focs perilla 

molt que s’apaguin; però si en un dia ja n’hi ha 10, 15 o 20 és incontrolable 

perquè hauries de tenir moltísim hidroavions. Davant qualsevol catàstrofe, sigui 

de foc, aigua, de vent,... és complicat. Fa uns deu anys hi van haver unes 

ventades molt fortes  que va tirar a terra un cobert, vam treure 200 tones de 

fusta trencada del bosc,... arrencava els arbres, els pins els trencava a mig 

tronc, vam haver de repassar totes les teulades,... I l’aigua? Un any van caure 

potser 200 litres en poca estona, a la plana de Vilanova  l’caigua de la Riera  de 

Clara va arribar a mig camp, se’ns en va endur el tancat de les vaques, 

arrossegava rocs, troncs,... 

Davant aquestes catàstrofes naturals no es pot fer res, esperar que passi. 

T’has de protegir tu. Com el cas del foc, protegir les persones i un cop passat ja 

veurem què fem. Les catàstrofes s’escapa per molta organització que hi hagi a 

la societat  és molt difícil de parar. Si es pogués controlar el dia i saber-ho molts 

dies abans i prendre mesures. 

Ara tenim la crisi que també ho és una gran catàstrofe.  
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- Com ha canviat les activitats econòmiques del seu sector?  

Després dels focs a part de les ajudes per la destrucció de la maquinària, 

coberts, cases,... Ens van dir que si netejàvem el bosc, que la neteja consistia 

en tirar tots els arbres a terra i fer l’aprofitament forestal encara valia algun 

cèntim i llavors encara ens van donar un tant per hectàrea per haver fet 

aquesta feina. I llavors molta gent va aprofitar per posar granges de porcs 

d’engreix,... 

Com que es venia de mota tradició que els propietaris no feien res, vivien de 

renda eren reacis a posar bestiar i llavors com que es van remenar diners, 

molts van posar granges, com que ara ja no faré diners de tallar els pins, doncs 

posem una granja de mil porcs d’engreix i més o menys ens compensarà els 

ingressos que teníem amb la fusta. I això ho van fer molts. A més era una 

època que el sector del porc estava en creixement, es feien cèntims. També es 

van arrencar molts camps, també va ser una de les influències que hi va haver.  

L’agroturisme potser no va ser tant conseqüència dels focs. Les cases 

d’agroturisme han estat una moda. Quan hi van haver els focs ja n’hi havia de 

cases d’agroturisme, n’hi havia poques però ja n’hi havia. Nosaltres vam 

engegar a l’any 1999, cinc anys després. A Barbats al 94 ja en tenien una a Cal 

Peu curt i se’ls va cremar , ho van passar malament perquè la gent no hi venia 

durant els primers anys perquè el bosc no era atractiu. A més les masoveries 

ens han anat quedat buides i que d’alguna manera s’havien d’arreglar perquè si 

no queien i una manera rentable d’arreglar-les era amb l’activitat de 

l’agroturisme i arran d’això se n’han anat arreglant moltes, però ha estat una 

moda perquè som d’una manera que sempre ens copiem el que fa el veí. Hi ha 

comarques que també hi ha cases de pagès i en canvi d’agroturisme no en 

veuràs cap. Per exemple al Vallès, allà on vam comprar la finca del Munt , 

quasi no n’hi ha cap d’agroturisme i de cases de pagès bé prou que n’hi ha i 

tant a la muntanya és Castellterçol i Moià com aquí. Són modes. Potser també 

hi ha algun propietari que va arreplegar algun diner de subvencions i va 

arreglar una casa d’agroturisme, segur que hi és.  

Nosaltres la primera la vam engegar al 1999 i ja feia cinc anys dels focs, 

Aleshores, hi havia més càmpings a la comarca que cases d’agroturisme, que 

ja és dir. Es parlava de 16 o 17 càmpings i d’unes quinze cases. Actualment de 
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càmpings hi ha els mateixos i de cases em penso que ara n’hi ha al voltant de 

cent. Hi ha hagut un creixement molt gran. Això vol dir que no són pas 

conseqüència dels focs sinó de l’abandó de l’activitat agrària per part dels 

masovers. En mig encara hi ha hagut una altra fase. Quan van marxar els 

masovers, les cases es llogaven a gent de Barcelona per tot l’any i l’agafaven 

tal i com era, només demanaven que s’hi fes un “cuarto de bany” a famílies o 

grups d’amics. La següent fase ja va ser convertir-les en cases d’agroturisme 

perquè tenir-les llogades a aquesta gent només et donaven quatre rals al mes. 

No donava per fer reformes a la casa i la inversió que s’ha fet per l’agroturisme 

ha estat viable. Els clients són bàsicament famílies de classe mitjana. Ha estat 

una bona cosa per nosaltres, per la comarca i per la gent de Barcelona que són 

els clients potencials que tenen una manera de sortir relativament econòmica i 

la fórmula  és bona per estar-hi bé el cap de setmana. 

A Catalunya mai hi ha hagut un foc tant gran com aquest, sents a parlar de 

25000 o 35000, les xifres ballen. Si t’hi fixes aquest foc de l’Empordà ha cremat 

al voltant de 10000 ha. i la repecussió que ha tingut. 

La conclusió és que en  tots aquests anys,  els polítics no han reaccionat.  
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9.1.1.3 Josep Giralt i Salut Soler, Escardívol (28 d’octubre de 2012) 

Josep Giralt Forner ha estat fundador i President de Catalunya i Espanya de 

joves agricultors, fundador i President de la Unió de Federacions Agràries 

d’Espanya i d’ASAJA Espanya, President de la Cambra Agrària Provincial de 

Barcelona, President de la Confederació Espanyola de Cambres Agràries, 

President Mundial de Cambres Agràries durant 8 anys, President de la 

Confederació Europea d’Agricultura i el primer espanyol i tresorer mundial de la 

Federació Internacional de Productors Agraris. 

La família d’Escardívol s’ha dedicat a la pagesia des de fa moltes generacions i 

regenten dues cases d’agroturisme. 

 

- Quina vivència o record tenen de l’incendi del Berguedà l’any 1994? 

SALUT: Jo treballava al Consell Comarcal, era un dilluns, sé que els forestals  

hi tenien  una reunió. Era d’hora i els van avisar que a Montmajor hi havia un 

incendi i van marxar. Al cap de  poca estona cap a l’indret de Casserres també 

es va veure una columna de fum tremenda  i  abans d’acabar la feina ja vaig 

marxar. Vaig venir a Escardívol. No vaig gosar passar per Puig-reig perquè no 

sabia ben bé on era el foc i vaig voltar per Navàs. Era horrorós el foc que es 

veia arribar i aquí casa hi havia els avis. I els vaig dir “Què feu aquí que no 

veieu que hi ha molt de foc?”, i el Josep pare em va dir “No, home, no, és molt 

lluny, és a Gargallà que en Josep hi ha anat”. El foc va avançar “super ràpid” 

perquè era a Gargallà i amb poca estona ja havia cremat Casserres i va 

continuar cap a Sant Joan. Vaig pujar a Serrateix per veure-ho i Sant Joan de 

Mondarn ja s’estava cremant. I això potser eren les 3 de la tarda. Van 

començar a llaurar camps perquè s’havia segat però hi havia tot el rostoll.  

La veritat és que en tens imatges però tot és molt confús perquè estàs vivint 

una cosa que et supera. Jo no me’n recordo de tot. Sé que el meu sogre no 

volia marxar de casa perquè deia que si ho feia es cremaria tot i jo pensava ens 

rostirem tots amb el foc que venia. Fins i tot vaig treure tovalloles perquè vaig 

pensar que aniria bé pel fum. Vaig pensar que no podia pas deixar dos avis 

sols a casa però quan l’avi va veure el foc que venia ja va dir “marxem” i ens en 

vam anar a l’església. Des d’allà vam veure passar el foc. Recordo que quan va 
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passar per la obaga del bosc va fer un soroll estrepitós com una bomba que 

petava. Era un bosc frondós.  

Recordo tornar a la casa i veure-ho tot cremat. Voler apagar foc i no tenir aigua, 

no podies fer gaire res, les branques també estaven cremades. Les mànegues 

les havíem estès i s’havien cremat. Va arribar una cuba d’un noi de Navàs, no 

sé com. Van anar al darrera de la casa que hi ha un cobert  i allà ja s’havia 

començat a encendre. Si no hagués vingut aquest home segur que s’encén la 

casa. Hi ha un cobert que hi havia gra i va estar cremant dies. Estava ple de 

mobles i ca cremar tot. Tinc imatges puntuals de coses. Sembla mentida, et 

supera i no ho recordes tot. 

Al vespre cap Sant Joan de nit era tant tètric! Era tot fum, veies la cendra i 

llumetes com si fos tot d’espelmes. Eren els troncs que encara cremaven. 

Totalment dantesc. Va estar dies i dies amb fum. L’endemà hi havia una boira i 

aquella pudor de fum que no te la treus mai més. Jo la sento d’una hora lluny. 

Quan hi ha foc en algun lloc, ho sento de seguida. 

 

JOSEP: Dels incendis del 94 en podria començar a parlar i acabaria la setmana 

que ve. Home, els vam viure tota la setmana, de dilluns a dissabte a la nit. I van 

ser pesadets, molt dur.  

Havent apagat incendis tota la vida, des de molt jovenet cada any n’havíem 

apagat 3 o 4 d’incendis dels pobles de la vora. Quan veiem fum, els pagesos 

correm cap allà. Jo no havia vist mai una bestiesa com aquella. Després 

d’aquell incendi vaig arribar a la conclusió que mai més de la meva vida ho 

tornaria a repetir. Doncs al 98 em va tornar a tocar tornar-ho a viure amb el foc 

que va començar a Aguilar de Segarra i que em va afectar les finques del 

Solsonès. O sigui que ara ja accepto que hi haurà un moment que a Catalunya 

es cremarà tot.  

Al 94 l’única vivència greu que em va quedar és que si va començar el dilluns 4 

de juliol a les 11, quarts de 12 del matí, fins el dimecres no vaig veure un 

bomber. I quan no tens cap assistència és desesperant. I els primers bombers 

que vaig veure el dimecres va ser un camió que es van venir a ficar a dins d’un 

camp cremat. Al cap de vint minuts  em venien a buscar perquè havia pujat el 

president de la Generalitat al poble. 
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El dia 4 de juliol per allà a les 11 pujava de la granja a esmorzar, al pujar vaig 

veure una fumarada cap aquí dalt i vaig pensar: “hi deu haver foc cap a Súria, 

Castelladral,.. No esmorzis, els dius que vas a apagar foc”. Era el foc que 

s’havia encès a Castellnou de Bages. Quan vaig girar aquí dalt, vaig veure una 

altra fumarada cap a la banda de Sant Joan. Vaig agafar el cotxe, ni a Sant 

Joan ni a Montmajor. Era a Gargallà. Quan vaig arribar, uns pagesos que jo 

coneixia allà vora la carretera em van dir: “el nostre fill ha vist com queien les 

xispes de la línia i encenien el camp que havien cosetxat”. Amb  aquestes jo 

vaig marxar cap a la casa de Fígols que el foc ja havia travessat. Va ser el 

primer lloc que em vaig jugar la vida per salvar unes granges. Quan vam salvar 

la granja, van pujar un nois, que havien apagat foc, al meu cotxe tot terreny, un 

Lada,que anava amb gasolina, i vam anar cap a l’altra casa  a Cal Jané, a 

veure si els podíem ajudar. No hi vam poder arribar, només es veia flamarades 

i fum per tot arreu i jo els vaig dir a aquells pobres nois “no us espanteu, 

girarem aquí, potser que piquem amb un pi, una roca o pot ser que saltem pel 

marge però hem de girar i sortir corrents”. Jo només patia per si s’encenia el 

dipòsit de gasolina i moríssim tots plegats.  Vaig poder girar i vam poder arribar 

a la carretera. I em van dir: “que fas aquí si el foc ja arriba al Pujol de Planés i 

arribarà a Serrateix i al teu poble, i tu encara estaràs aquí”. Vaig marxar i a 

Montmajor, la Guàrdia Civil em va parar i em va  dir que no podia passar. Jo els 

vaig dir: “vinc d’apagar foc i vaig a apagar foc. Aquest foc amb aquesta 

ventolera corre molt i me’n vaig cap a la part de Serrateix a veure si puc 

ajudar!” I em deien que no podia passar. Amb aquestes va arribar el noi d’aquí 

dalt a Vilanova que hi havien anat amb el tractor i la cuba cap dalt al Pujol de 

Planés, es va trobar envoltat de foc i no coneixia ni carreteres ni cases i pobre, 

també el paren i també li diuen que no el deixaven passar. Jo li vaig dir “Josep, 

arribarà el foc abans a casa nostra que nosaltres!” i li dic “Mira, vine al meu 

costat i anem a parlar amb la Guàrdia Civil i marxem”. I els vaig parlar molt clar: 

“Som de l’ADF de Viver i Serrateix, se’ns estan cremant les nostres cases i no 

estem disposats a quedar-nos aquí encara que ens vulgueu parar. Ens haureu 

de parar a base de fotre’ns tiros. Nosaltres marxem junts: aquest noi al davant 

amb el tractor i la cuba plena d’aigua i jo al darrere amb el tot terreny. Si el foc 

ens agafa i ens envolta, engegarem la bomba, agafarem la manguera i mentre 
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tinguem aigua, no es cremarà ni el tractor, ni el cotxe ni nosaltres dos. 

Marxem.” Es van enfadar però ens van deixar marxar.  

Quan vam ser a Sant Joan, cremaven unes finques meves d’allà sobre. I el 

Josep em va dir: “Anem cap allà” i jo li vaig dir “Deixa-ho, si està ja tot encès, 

deixa que cremi” i li vaig dir: “ mira en aquesta casa d’aquí sobre, a Can Serra,  

hi viu la mare del noi que em porta el tractor que es va casar i viu en una altra 

casa. I aquella pobra dona deu estar sola perquè el seu germà l’he vist apagant 

foc allà dalt. Jo vaig a veure si puc salvar aquesta dona i tu ves a Corderroure  

que hi viu un home sol amb el ramat d’ovelles. Quan veurà  que se li ha de 

cremar tot, voldrà salvar les ovelles i el trobarem cremat amb el ramat. Ves 

amb la cuba allà i no deixis que Corderroure es cremi. Si podeu salvar les 

ovelles bé, però salveu-vos vosaltres dos “: 

Jo vaig pujar a dalt de Can Serra i, aleshores, va arribar un jeep amb dos nois 

de Montclar i em van conèixer. I em diuen: “Josep Maria què vols que fe?” I els 

explico: “a la casa hi ha una dona sola, el seu germà ha segat els camps i té la 

palla, té el tractor nou que va comprar a Solsona fa mig any i al cobert hi té 

l’estripadora agafada. Si hi té les claus, l’engego i em poso a llaurar. Vosaltres 

feu foc per la part contrària”. I em diuen: “Oh però si cremaran les teves 

finques!”. I jo els responc “ Res, abans no arribi el foc a veure si hem pogut 

arrencar un tros de terreny”. En el temps que jo estava intentant  engegar el 

tractor ja em diu un: “Ai mira, que se’ns estant cremant els cotxes!” Ja s’havia 

encès tota l’herba  del davant de la casa. Ens vam ficar tots dins el cotxe i vam 

a anar cap a Corderroure que almenys tenien la cuba i l’aigua. En aquestes que 

ja vaig fer pujar la senyora dins el cotxe. L’altre cotxe també va arrencar i es va 

posar al davant  i va tenir temps d’arribar a Corderroure. Nosaltres vam quedar 

envoltats de foc. Feia poc que havien asfaltat la carretera de Sant Joan i havien 

deixat unes cunetes ben altes i no veia res. El cotxe em va caure a la cuneta, i 

la roda quasi que no em tocava al terra. Al tenir tracció a les quatre rodes,  vaig 

tornar a tirar enrere i vaig pensar que el marge no era gaire alt. Vaig engegar 

amb segona amb tot el gas a “tope” i vam saltar el marge. El cotxe va  fer un 

salt que quasi vam tocar al sostre tots plegats. No ens vam fer res, el cotxe va 

aguantar i vam marxar per entremig de camps de rostoll que cremaven. Vam 
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arribar a Corderroure. Vam salvar la casa. I amb el Josep vam marxar corrents 

cap a Viver pensant que el foc ens passaria al davant. 

De Sant Joan a Escardívol ens va avançar quatre vegades el foc. El foc anava 

a la velocitat d’un tractor que devia anar a 30-35 km/h. Jo li deia: “tu no paris, si 

vas veient carretera, endavant ni que sigui enmig del foc. Quan no hi vegis, 

pares. Tu engegues la bomba i jo ruixaré cotxe i tractor i ens salvem”. Vam 

arribar a casa potser dos minuts abans que el foc. 

Jo ja ho havia donat tot per cremat. Al final vam arribar a salvar les parts 

grosses com la casa. Després vaig anar a la masoveria, que ara tenim de 

turisme rural, cremava tot. I com que l’hivern abans a l’estar tancada, el meu 

pare havia tallat uns pins i havia tingut uns arrastradors i a baix hi havia posat 

els matxos i hi havia palla. Va entrar foc per les finestres i es va encendre. Vaig 

arribar-hi i allò cremava tot.  

Sort en vam tenir que va pujar el Viscola de Navàs amb dues cubes,  

d’aquestes de portar purí, plenes d’aigua. Vam apagar els estables que 

cremaven. Ens ruixàvem ben molls i així no ens cremàvem. 

Quan vam acabar ja era entrada de fosc, amb l’alegria de pensar que ara 

podria menjar perquè no havia ni esmorzat ni dinat. En aquestes que van 

arribar dos nanos que eren dels primers voluntaris que vaig veure. Ens diuen 

“Som voluntaris, venim de Berga en què us podem ajudar?” I els pregunto: 

“Com heu arribat de Berga aquí”. I diuen: “Hem baixat amb bicicleta i ens han 

retingut a Casserres, allà està tot cremat. Quan ha passat el foc per Casserres, 

se sentien unes explosions i algú d’allà al poble ha dit que havia de ser unes 

granges de vaques que hi ha aquí sota”. I jo ja penso: “Se’ns han cremat les 

vaques de Montana”. 

I sense haver menjat res, torno a agafar el cotxe i marxo corrents cap allà. Em 

vaig haver de parar per aquestes carreteres que passava pel dret perquè tot 

estava cremat. Vaig saltar per carreteres de bosc i em vaig parar a la Serradora 

del Boix, que hi ha entre Puig-reig i Casserres, i allò cremava tot. Vaig estar 

una estona allà a ajudar-los  i no s’hi podia fer res. Els vaig dir: “Marxo a veure 

com se’m crema la granja de vaques” 

Vaig arribar allà i els dos nois que hi havia, el masover  i un altre de Casserres 

que hi treballava, el Lluís,  em van explicar: “Ha vingut un cotxe de Mossos 
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d’Esquadra i volien que marxéssim tots que això s’havia de cremar tot. 

Nosaltres els hem dit que havíem de salvar les vaques com sigui.” El foc al 

passar per allà va encendre el femer  que hi ha sota i la fumera que pujava per 

sota hagués cremat totes les vaques. Les havien ajuntat totes en un pati. Quan 

jo vaig arribar, vaig trucar un home de Berga que tenia dues pales excavadores  

a Cal Bassacs  perquè vingués d’immediat a buidar el femer i tirar el fems pels 

camps perquè el fum no matés les vaques. El meu germà havia arribat a 

Escardívol i li havien dit que era a Montana a apagar foc, i ell treballava a 

Petrocat i em va enviar  dues  cubes plenes d’aigua. Mentrestant treien el fems 

i els nois treien vaques.  Vam estendre mangueres i vam començar a tirar aigua 

per allà als patis per què no se n’encengués i per refrescar les vaques.  

Al cap de poca estona, em vénen a buscar que a la caseta de sota Montana, a 

Can Trullàs perquè hi havia l’home i la dona morts, cremats. Vaig anar a baix. I 

vam dir: “No toquem res, pobrets, són cremats” I vaig demanar què havia 

passat i em van explicar que havia arribat una dona que els volia treure però 

que no podien marxar perquè a dalt hi havia  la germana que anava en cadira 

de rodes i no s’havien vist capaços de treure-la. La de cadira de rodes va veure 

des del balcó com morien cremats els dos germans. Jo els vaig dir: “Si toquem 

algú ens diran que som culpables nosaltres. Aneu a buscar el Jutge de Pau de 

Casserres que ho digui. I una ambulància per la invàlida per dur-la a l’hospital 

de Berga”. 

Eren unes situacions desesperants. Així vaig viure jo el primer dia. I l’endemà la 

cosa encara estava igual, estava tot encès. Jo vaig apagar foc fins el divendres 

al vespre. Aquest dia vaig tenir l’últim ensurt greu, ja em veia mort allà dalt de 

Serrateix.  

A Serrateix va arribar l’altre incendi  de Sant Mateu de Bages. Per aquí baix a 

Coromines va arribar el dimecres. Tot això d’aquí a Viver es va cremarel primer 

dia amb el foc que venia de Gargallà.  

 

- Quina resposta van tenir dels mitjans d’extinció d’incendis? 

SALUT: Bé, aquí no en vam veure cap. Tot el que t’he explicat va ser dilluns i el 

primer cotxe de bombers el vam veure passar el dimecres. A més va ser el dia 

que va aparèixer el Jordi Pujol per aquí. Però no vam veure ningú. Aquí va 
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estar cremant tota la setmana perquè el dijous o el divendres es va cremar 

Serrateix. No em demanis com va anar... A Serrateix vam anar al bosc en un 

4x4. El foc havia baixat per una vessant i a la rasa l’havien aturat amb una 

cuba. Ens van deixar allà dient-nos mireu que no torni a revifar però clar sense 

res. Amb les mans! Feia un moment que havia marxat la cuba  i es va encendre 

de cop. No teníem res per apagar, va ser cames ajudeu-me! Vam anar pitant 

cap amunt.  Si no tens mitjans no pots fer res. 

Des de Cal Forner, veiem el foc  que estava a una casa que es diu Santa 

Maria, a dalt de la carena i  estaven al voltant de la casa per apagar-lo. Feia un 

vent tremendo. El foc estava sota la casa i la va travessar en un moment tota. 

Vaig pensar: “uf, si hi ha gent s’hi ha quedat!” La sensació era que s’havien 

d’haver mort. Jo no havia vist mai foc. Em va impressionar molt. 

 

- Què s’hagués pogut millorar? 

Feien falta mitjans, aigua, cubes,...Tant el primer dia com la resta en feien falta. 

Et senties que no tenies res. 

 

- Tenen alguna pauta de com reaccionar davant d’un foc? 

“Cames ajudeu-me...” El que crec que cal fer és trucar. 

SALUT: Un dia vaig tenir un incident a la Casa Nova, la casa d’agroturisme. 

Des de la finestra de casa hi vaig veure fum. I vaig pensar com pot ser si no hi 

ha ningú? I resulta que havien netejat la caldera i havien espolsat la mica de 

sutge allà fora i allò s’havia encès. El que passa que allà tenia aigua i ho vaig 

apagar de seguida. Però si no te n’adones, és tant fàcil iniciar un foc! És molt 

perillós. El que em fa por és que la gent és molt inconscient. Jo els aviso dels 

perills com que no llencin les restes de les barbacoes a qualsevol lloc, però 

sempre trobo restes de cendra a fora. No fa falta fer-ho expressament. 

 

- Com han restaurat tots els danys i les pèrdues que aquest incendi va 

causar? 

Tot s’ha anat recuperant de mica en mica. S’han tornat a refer els coberts , 

s’han tornat a restaurar, s’ha comprat altre cop la maquinària,... 
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- Creuen que les compensacions econòmiques han estat suficients per 

tornar a restablir el bosc com era abans del 1994? 

No, en absolut. T’explicaré que després dels incendis del 94, els enginyers 

forestals no havien fet mai valoracions d’incendis greus com aquell. Et puc dir 

que sóc dels primers que vaig fer fer valoracions per enginyers. Els mateixos 

tècnics no sabien interpretar el decret de la Generalitat, i cadascun et donava  

una aplicació diferent. 

És clar, si se t’ha cremat un cobert, una màquina, un magatzem, uns caps de 

bestiar, o fins i tot una casa, tot això té  uns valor que es pot justificar. Si es 

crema un bosc no se sap com justificar-ho. La Generalitat ens va fer fer als 

pagesos Plans Tècnics de Gestió Forestal. Cada bosc que l’ha fet està 

reconegut oficialment el tant per cent de pins,... de tones de fusta que hi ha, 

quines espècies,... com està allò ordenat. Amb això surt  una base per la qual 

pots dir: aquest bosc té una superfície tal,  aquests quantitats de vegetació i per 

tant té aquest valor. Llavors cal continuar dient: de la fusta cremada n’hem tret  

de cada 10 pessetes, que valdria per exemple, n’hem tret dues, aleshores ho 

descomptem. Però en realitat no se’n van perdre 8, sinó que a més aquest 

bosc cada dotze o quinze anys es tallava i se’n treia un percentatge, que també 

està reconegut en els Plans de Gestió. Llavors, refer-se aquest bosc tal i com 

era abans, necessitarà uns 50 o 60 anys per  tornar a haver-hi la vegetació que 

hi havia i despeses per anar-lo netejant i ordenant. Cosa que actualment no es 

fa, ni es neteja ni s’ordena perquè val més el treball que la fusta que es treu del 

bosc. Si tot hagués anat normal, al cap de 50 o 60 anys podia tornar a tenir una 

producció similar a la que es treia abans de l’incendi. El valor surt comptant el 

que s’ha perdut, el valor x després de l’incendi, a més el que s’ha perdut per no 

haver pogut fer tallades durant aquests anys. Després també han de 

comptabilitzar les pèrdues per les possibles pastures, si hi havia un coto de 

caça, si es podia anar a buscar bolets, la pèrdua d’imatge de bosc en les cases 

rurals, un bosc que enamori,... Aquests factors  no es tindran en uns anys; això 

s’ha posat ara últimament perquè en aquell moment només es va treure el valor 

de la fusta, els enginyers encara no sabien com valorar tots aquests factors.  

Després de tot això ja van considerar justificat el valor en fusta, però no es va 

justificar les pèrdues de cada 15 anys per les tallades de fusta i la revalorització 



Els focs de 1994 

 

 
184 

 

d’aquestes tallades perquè no es pot parlar sempre amb els valors de  1994. 

Quan estàs parlant dels valors de 50 anys,... què passarà al 2040? qui ho 

valora? Econòmicament s’han de fer les valoracions que a aquells enginyers 

forestals no els va ensenyar a fer ningú. 

 

-Em podrien explicar com han reforestat el bosc perdut? 

El bosc només tornarà a tenir valor si es replanta. Això val una fortuna, tornar a 

comprar pinet certificat de viver, fer les rases perquè l’aigua no marxi quan 

plou. Si hi ha pendent cal una rasa fonda, plantar els pins dins la rasa, de tal 

manera que l’arrel visqui i que l’aigua de pluja quan baixi per la pendent es 

quedi allà i regui l’arbre. S’ha de fer amb tractors amb eruga amb unes eines 

especials,... També s’ha de plantar tot a mà. Per a què creixin, si no plou, s’han 

de regar i no es fàcil amb moltes hectàrees de bosc. Val un ronyó! Un cop fet 

tot això, si no es controla aquell bosc, s’omple tant de malesa. El primer que 

neix són arboços, esbarzers,... i ofeguen els pins que has plantat, no pots ni 

passar a veure’ls. Si es moren, ja es pot tornar a replantar i aquella despesa 

l’hauràs perdut. Cal anar fer estassades i neteges cada x vegades. Tot això, els 

jutges s’ho carreguen perquè diuen que a Espanya no s’han fet mai neteges 

quan es replanta. 

Tota la part de bosc que vam replantar de pins, no han viscut massa, perquè 

amb els anys de sequera es van morir i vam haver de tornar a replantar i valia 

una fortuna cada vegada. Jo no tornaré a tenir cap bosc com els que tenia. 

Jo el que volia era la repoblació natural. Però amb pins és difícil. Aquí a aquest 

país hi ha tres classes de pi: la pinassa, el pi rajolet i el pi blanc, també hi ha un 

quart tipus de pi però que n’hi ha menys que és el pi pinyoner. La pinassa i el pi 

rajolet quan passa un foc es crema tota la llavor i no en torna a sortir cap. El pi 

blanc deixa la pinya tancada, amb l’escalfor del foc s’obre, si després plou 

aquella llavor torna a rebrotar. Els boscos d’aquí eren de pinassa i ara no n’hi 

ha, és tot pi blanc. Jo vaig replantar pinassa i pi rajolet, però des que he vist 

que agafa pestes, es posa un corc entre l’escorça i la fusta, es mor. Ara ja no 

en replantaré pas més. És molt complicat. 
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- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals? 

Et diré que ara fins i tot la Generalitat et diu que t’ajudarà perquè facis tallafocs, 

però s’ha vist que quan hi ha un foc tant gran, no hi ha tallafoc que serveixi. El 

foc travessa rius, carreteres, autopistes,... ho travessa tot. De què serveix fer 

un tallafoc de, per exemple, deu metres si el foc el travessarà. 

El que potser ara s’és més conscient que els focs s’han d’apagar a l’hivern, fent 

neteges. Quan més net ho tens, més difícil és que si s’encén no ho faci de la 

manera que ho va fer. Nosaltres per exemple a Montana mateix, va quedar 

només un trosset verd que és on hi teníem els vedells que és on fèiem la recria. 

És l’únic tros que no es va cremar. Això demostra que si el bosc estigués més 

net no passaria, no seria tant fort l’efecte d’un incendi. 

Suposo que a nivell de les Institucions potser són més conscients que abans. 

Si més no ara dóna la sensació que ara van més coordinats que abans. Al 94 

no n’hi havia de coordinació. Tothom campava pel seu aire. 

Jo quan ara sento que la Generalitat proposa fer pagar la gent que vol anar a 

buscar bolets penso que no cal. Al final caldria dir: tothom que vagi a buscar 

tants bolets com vulgui i qui tingui la sort d’omplir la cistella s’ha de 

comprometre que en aquell tros de bosc on ha trobat aquells bolets, a l’hivern 

ha de netejar 10 m2. Això és molt difícil però potser seria una manera que la 

gent agafés il·lusió pel bosc perquè si es neteja un tros  hi troba més bolets.  

Tot plegat és un problema!  Si no hi ha res a la nostra societat que faci tant bé 

com és un bosc perquè l’aire es purifica, si  no l’aire estaria ben contaminat de 

les indústries, els cotxes,... i l’aigua seria ben bruta. Si alguna cosa saneja l’aire 

i les aigües són els boscos són els boscos. 

Hi ha una cosa que sembla que ara en són conscients i és que per fer tallafocs 

reals s’haurien de  fer de trossos de terra de cultiu. Haurien d’ajudar al pagès 

per tal que quan arribi l’estiu no sigui tot de cereal sec. Que hi haguessin altre 

tipus de cultiu. Jo vaig observar que als focs del 98 al Solsonès se m’haurien 

cremat totes les finques si no hagués tingut una part de finca amb lli tèxtil 

sembrat, aquest era més alt que jo i ben ros, es cremava el fenàs i arribava al lli 

i es frenava el foc. El cànem també es comporta així. Caldria ajudar a fer cultius 

d’aquests que tallin el foc. No hi ha altra forma humana de controlar els focs.  
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Hi ha ajudes, però són petites. Jo cada anys sol·licito ajuts per netejar unes 

hectàrees. Quan un bosc és verd i tens tota una zona de bac i rasa que no t’hi 

deixa néixer pins perquè és molt humit i hi neixen molts boixos que ho 

acaparen tot, si es neteja una zona de boixos i hi plou, allò es reprodueix amb 

moltíssima força. Si es talla un esbarzer, rebrota amb una força. Impressionant. 

Jo puc tallar boixos i esbarzers si m’hi deixen tallar herbicida, que m’asseguraré 

que no torni a rebrotar. Llavors quedarà un bosc net, l’any sobre estarà net i si 

hi cau alguna pinya hi hauran pins que hi naixeran. No ho deixen fer. I jo em 

pregunto el que tiren els ajuntaments de Barcelona i totes les ciutats als jardins 

tant macos són herbicides. Ells ho fan allà on hi ha més població i  en canvi no 

ho deixen tirar al bosc perquè allà si que resulta que contamina. No es demana 

res més que els mateixos herbicides que estan utilitzant ells als jardins de  les 

ciutats. Em sembla que no afectaria tant perquè a les zones rurals no hi ha 

població. Em sembla que tots plegats hauríem de tocar de peus a terra.  

 

- Troben que la sentència del judici posterior al foc és justa? 

Com que això ho va encendre una línia elèctrica era FECSA, que després ho 

va comprar ENDESA, això era el 1994, estem al 2012 i encara ningú n’ha 

cobrat ni cinc. Si hagués sigut un pobre desgraciat que amb el cotxe hagués fet 

un “xispasso” i hagués encès la vora de la carretera. Aquell el tindrien a la 

presó. Això és vergonyós però s’ha de dir així. Hem hagut d’esperar tants anys 

i la cosa encara continua. 

De conclusió només n’arribo a una: com que aquests boscos que estaven 

mitjanament bé amb els seus pins, les seves alzines, controlat per la seva 

mateixa vegetació. Una mica el pagès hi anava fent llenya, hi havia bestiar i allò 

encara es conservava. Després del cremat s’omple tot de malesa, pugen 

roures, alzines,... tot és plançons, pugen quantitat d’esbarzers, de d’altres 

plantes,... El dia que es torni a cremar, cremarà tot Catalunya. No se t’acudeixi 

anar a apagar foc, que et cremaràs, t’ho dic jo. Ara hi ha una avantatge de 94 

en ara que la Generalitat ha posat una quantitat d’avionetes i helicòpters que 

aquestes si tenen aigua per agafar a prop com són els pantans de Sant Ponç, 

el de la Baells no els va gaire bé, poden fer molta feina.  
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Queixa meva: ens fan mantenir un exèrcit que té avions parats. Adaptant 

aquests avions de l’exèrcit que podrien portar molta aigua i tenir-los a punt per 

si un cas hi ha un incendi, es podrien apagar tots els incendis amb màxima 

rapidesa. Ser-hi al moment. 

SALUT: El problema dels boscos és que ara la gent ha marxat del territori. 

Abans no hi havia aquests incendis tant grans. Ara està tot esbardissat, la gent 

no treballa els boscos i no s’aprofita. Anaven traient matèria d’allà. Ara tampoc 

hi ha bestiar. Els avis anaven a apagar foc amb una aixada i tallafocs.   

JOSEP: Els primers contrafocs que vaig intentar fer al 94 la Guàrdia Civil i el 

Bombers em van amenaçar. Quan hi ha molt foc, només es para anticipant-te. 

Vora les carreteres, els camps llaurats, fent un contrafoc que quan arribi el foc 

ja ho trobi cremat. Si no, no s’hi pot fer res. És impossible lluitant contra el foc 

quan fa aquella ventolera i aquella escalfor que t’exposes a cada moment a 

morir-te. 

SALUT: El dia 4 de juliol hi va haver un cúmul de circumstàncies que van ser 

una bomba: estava molt sec, no havia plogut de mesos, les temperatures 

elevadíssimes i molt vent. Amb el foc, el vent es multiplica per 20 o 30. I això és 

impossible de parar.  

A l’endemà, el cap dels forestals, els Jordi Izquierdo, deia que estava a la torre 

de vigilància de Montmajor i que la imatge del foc quan va passar per Viver era 

com una bola de foc. 

JOSEP: Jo he après una cosa, que havent apagat foc tota la vida no la sabia: 

quan hi ha tant foc, el foc crema oxigen, i la mateixa flamarada no en té prou de 

trobar arbres, crema oxigen i va pujant  i va seguint per trobar l’oxigen i quan ja 

ha pujat molts metres amunt, el llança. Abans jo havia vist que una pinya 

encesa potser saltava 300 metres amb el vent. Però aquest tipus de foc et 

poden encendre altres focs a quilòmetres de distància. Sembla ser que pot ser 

el que va passar amb el foc que es va encendre a Canudes, tot i que l’han 

donat com si fos un foc independent. Tot el diner d’ENDESA no deixarà 

demostrar que aquell focus procedia del de Gargallà, que s’anticipés d’aquesta 

manera. Al 94 tots érem uns innocents i ara a l’haver viscut el del 94, el del 98 i  

haver anat vivint focs ara quan tens una desgràcia com  aquest has d’agafar un 

equip de tècnics molt bons  i han de treure de tots els organismes oficials, 
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temperatures vents,.. tot detallat. Després la informació dels satèl.lits i han de 

dir les corrents de vent cap on van i a quines altures. Quan tot està demostrat, 

es pot arribar a justificar que un foc que ha passat cremant oxigen a tanta 

alçada  que  pot arribar a encendre foc a molts quilòmetres de distància 

depenent dels corrents d’aire.  

 

- Troben que 18 anys després de l’incendi s’han millorat les condicions 

per tal d’evitar una altra catàstrofe? 

Un incendi així? Jo vaig viure el del 94 i després el del 98. I tots han estat 

dolents per l’estil, bastant iguals. Aquest anys n’hi ha hagut per qui dalt a 

Girona i són vergonyosos igual. No ha millorat res, l’únic que ha millorat és que 

a base de dedicar-hi molt diner públic han millorat els mitjans.  

Al 98 quan tenia foc a les finques del Solsonès vaig trucar als bombers de 

Bellaterra i vaig demanar-los que m’enviessin dos camions de bombers però 

vull que me’ls envieu de zones rurals, no de cap ciutat. En van enviar dos, un 

de Santa Coloma de Queralt i un altre de Tremp a última hora de la tarda. Ja hi 

havíem anar l’Isidre i el meu germà amb tractors i arades i la “Caterpiller” i vam 

tallar tota la zona que tocava al bosc, tant la rasa. Heu de baixar a baix de la 

vessant, jo ara no puc posar una cuba de l’ADF més de 30 o 40 metres, amb 

bombes de poca potència i pressió. Us necessito a vosaltres que teniu un 

camió i una cuba potents i que em pugueu estendre 30 metres de manguera. 

Tota la nit anirem fent tallades per dins el bosc verd i encenent pel cantó del foc 

per tal que es cremi fins el foc. Llavors necessito aigua perquè ho puguem 

controlar bé. Ara faré portar dues cubes de portar purí que les estan netejant 

ben netes que no hi quedi porqueria, cada cop que quedis sense aigua 

ompliran el camió, potser s’haurà de canviar de lloc un cop o dos a la nit perquè 

puguem anar fen trencades, però si cada vegada podem estendre 300 m per 

banda, en fem 600 m de trencada. Amb els dos camions agafem més de 1.000 

m. El gasoil el portarem des de la casa. Amb l’ajuda de tots ho podrem salvar i 

treballant aquella nit vam salvar milers d’hectàrees cremades. 
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- Com ha canviat les activitats econòmiques del seu sector? Com veu el 

futur? 

És difícil d’explicar. A mi els incendis si ara em poso 30 anys enrere, quan el 

meu pare encara vivia, la terra era com ara però podies tenir una sequera o 

una pedregada i podies perdre tota la collita, però tenies el bosc que anava 

creixent i cada x anys donava una renta. La terra no sabies mai que et donaria. 

El bestiar tampoc era segur, quan anava bé donava diners però t’agafaven una 

pesta o venia un preu baixíssim i perdries diners. Tot eren negocis insegurs 

com ho continuen sent però el bosc era el més segur que es tenia. Ara un cop 

cremat, això està perdut per dues o tres generacions no tornarem a tenir els 

boscos que teníem.  

Per altra banda si ho agafem en termes generals l’incendi va ser greu perquè 

no simplement van cremar boscos, sinó que van cremar cases, coberts agraris, 

pallisses, granges, maquinària, bestiar,... va ser tota una desfeta. La 

Generalitat va tenir l’habilitat de pactar amb una sèrie d’entitats de crèdit 

perquè deixessin crèdits als pagesos i ells assumirien 3 o 4 punts dels 

interessos però el pagès havia de tornar a refer tot allò i tornar el crèdit en 10 o 

12 anys i l’agricultura no dóna tant! Per amortitzar i pagar la resta dels 

interessos. Tu havies de donar una garantia als bancs i aquests podien 

hipotecar finques, això era pitjor que el mateix incendi.  

A mi se’m van cremar granges i vaig haver de fer granges noves. Aquelles 

granges que potser feia 20 o 30 anys que les havia fet ja m’havien quedat 

velles, al fer-les noves les vaig poder posar al dia per tenir granges 15 o 20 

anys més, era una renovació. Tota la resta que se’m va cremar no,... vaig 

perdre màquines, bestiar, menjar,... mala sort. 

Les cases de turisme rural, al quedar moltes cases abandonades es va pensar i 

ara què fem? I al no tenir prou ingressos de l’agricultura i la ramaderia, es va 

pensar que aquella caseta que s’havia d’arreglar per treure’n un rendiment la 

vam fer de turisme rural. Això va ser un negociet dels primers anys i ara com 

tot, està en plena crisi. 

 

 



Els focs de 1994 

 

 
190 

 

- Com creuen que ha canviat el paisatge 18 anys després d’aquest 

incendi? 

Aquesta zona cremada del Berguedà no tornarà mai més a ser el que era. Vam 

tenir la desgràcia que després d’aquests incendis hi va haver uns anys de 

sequera molt forta que no va deixar que es repoblés massa. Ara ja tot és verd 

però no tornarem a veure la vegetació que hi havia  fins d’aquí dues o tres 

generacions, suposant que no es torni a cremar. Tot i així, si tornen a pujar 

arbrets, tant se val que siguin els mateixos o d’una altra espècie, tornarà a tenir 

la mateixa imatge. Aquesta zona els anys següents als focs, des de la carretera 

de Navàs a Viver només hi veies rocs, semblava que hi hagués hagut una 

erupció volcànica. Ara la cosa jo diria que el més important és la gent que ho 

hem pogut explicar. 

 

- Què en pensa de les ADFs? 

Les ADF les vaig crear jo com a President de la Cambra Provincial de 

Barcelona, cambra agrària i en vam crear 4 o 5 aquí a la província de 

Barcelona en zones molt forestals i el Conseller de torn d’aquell moment 

d’agricultura quan va veure l’èxit d’allò em va dir que li ho expliqués. Els 

pagesos si no estem preparats no podem fer front als incendis dels nostres 

boscos. Cada vegada quedem menys pagesos, abans hi havia molta gent a 

cada casa de pagès i ara hi ha poca gent, un noi amb un tractor,... que no té 

gaire res més. Però a lo millor com ell se n’hi poden ajuntar tres. No et pensis 

que es pugui fer una brigada de 30 homes com feien abans!  A pagès si no ens 

organitzem no podem fer res, hem d’estar preparats perquè amb la poca gent 

que som i les màquines que tenim puguem fer feina. Quan va veure l’èxit, li va 

semblar molt bé, doncs ajudeu-les i així va anar creixent el tema i va ser un 

gran invent perquè els bombers ara també fan feines meravelloses però 

inicialment no volien fer res als boscos perquè quan hi ha un incendi tant gran 

quan l’has atacat al costat d’una casa o d’un camp,... però si no s’ataca en 

general no s’apagarà mai més. S’ha d’aconseguir que el foc mori, ho voltes i ho 

tanques i ho controles per tal que s’apagui del tot. 
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Al principi de les ADF, els bombers i els guàrdies civils eren com els rivals, eren 

els enemics de les ADFs. Ara quan han vist que els pagesos són els que 

s’arrisquen davant del foc i ja ens miren de forma diferent. 

Les ADF són gent que es coneixen el país, el territori, ells saben els camins i 

els caminets per on poden passar.  

L’ADF de Viver i Serrateix és independent perquè el municipi és molt gran, des 

de vora Puig-reig fins a vora Montmajor i vora Navàs. És dels més grans de la 

província de Barcelona en superfície. A vegades al ser tres parròquies i tres 

poblets, hi ha gent que no les veus mai en tres o quatre anys sent veïns del 

mateix poble.  
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9.1.1.4 Jordi Ferrer i Pilar Lladó, el Lladó (11 d’agost de 2012) 

El Jordi Ferrer i la Pilar Lladó es dediquen a la pagesia. Regenten tres cases de 

turisme rural. 

 

El  matí del dia 4 de juliol el Jordi estava segant un camp a Casserres quan va 

veure fum cap a la banda de Montmajor. Va anar a l’Ajuntament per informar-

los del fet i ells van dir que ja ho sabien. 

Més tard, el van avisar que hi havia foc en una finca seva situada a prop de 

Gironella, Manudells, i va anar-hi amb la cuba d’aigua a apagar-lo. Algú li va dir 

que anés a casa seva que s’estava cremant. Es va  trobar que la carretera cap 

a Casserres ja estava tallada i va donar la volta per l’Espunyola, cap a Berga i 

va venir per la banda de Puig-reig. Allà, es va trobar la Guàrdia Civil que no el 

van deixar passar, però li va dir que la seva família estava a la plaça de 

Casserres. No era comú tenir mòbils en aquella època i per això no estaven 

comunicats entre ells.  

Mentrestant, la Pilar, la dona del Josep, havia portat el fill i els masovers cap a 

Casserres i havia tornat a casa però no la van deixar passar de la font i li van 

dir que la casa ja cremava. 

Mentre eren a Casserres, un amic va aconseguir sortir del control de la Guàrdia 

Civil i va veure que la casa no s’havia cremat i llavors ja hi van anar. 

La Pilar comenta “la gent quan ens trobem en una situació extrema reacciona 

de diferent manera. Jo vaig agafar una caixa gran que tampoc m’ hagués cabut 

al cotxe per ficar-hi “ben bé no sé què”. La meva germana va anar a agafar 

Santa Rita, altres agafen les fotos familiars,...” 

Els masovers havien deixat el tractor dins el cànem i no es van cremar. 

El foc anava de pressa, va passar pels voltants de la casa. La va salvar el 

cànem que era verd i que els voltants eren  nets perquè hi havia hagut el ramat 

d’ovelles que s’ho havien menjat. Feia deu dies que havien traslladat el ramat a 

Berga.  També el Jordi explica que es va cremar la palla que hi havia al mig del 

camp però la sort va fer que cap guspira entrés al paller on hi havia tota la 

palla.  
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Els van explicar els de la Serra de Cap de Costa, que està a l’altra carena, que 

allò era una cosa mai vista, perquè des que van veure el foc a les roques de la 

Madrona, va tardar només 7 minuts a arribar a casa seva. 

A Cal Cua en van tenir sort de la bassa, els propietaris es van ficar a dins i el 

foc els va passar per sobre. 

La sensació era d’impotència, de no poder fer res. No van veure cap bomber. 

“Eren tots a Montserrat”, diu la Pilar. En aquell moment ningú era conscient  

que el foc fos tant gran. No se’n van fer ressò ni els mitjans de comunicació. El 

Jordi diu que el primer dia el foc ja havia agafat tota la longitud, i els següents 

dies aquest anava cremant dins dels límits que va marcar el primer dia. 

Quan van tornar a casa, era tot negre i semblava com aquelles pel·lícules 

sobre una guerra, on l’espai és tot negre i de tant en tant alguna cosa fumeja. 

Només es veien rocs.  

El primer camió de bombers el van veure al segon dia quan ja estava tot 

cremat. Aquest camió va anar a la “Barraca”, una masoveria que tenen, per tal 

de remullar les alzines que hi que no s’havien cremat. Quan van treure la 

mànega, la bomba d’aigua va explotar i no van poder fer res. 

La bassa que tenen a casa només va servir al tercer dia per carregar els 

camions que remullaven la Serradora situada a prop de casa seva. 

Eren uns boscos molt grans i extensos. De tant en tant hi ha algun pi que no es 

va cremar i així es veu ara l’alçada que tenia el bosc. 

Al bosc de sobre la font hi havia pins de 35 metres i el sotabosc era net. Va 

prendre tot. El bosc de pins quan es crema es desprèn un gas inflamable que 

retroalimenta el foc i el fa molt virulent.  Quan van tallar els arbres i van comptar 

les anelles de les soques van veure que tenien uns 135 anys. En aquest bosc 

s’hi feien fontades i durant molts anys s’hi feien aplecs de sardanes pel “18 de 

juliol” i el “Tornaboda” per la Festa Major de Puig-reig. 

El bosc s’ha regenerat de forma natural. Han crescut roures i alzines que són 

les espècies autòctones. Els rebrots dels roures al cap de dos anys ja feien 

gairebé un metre. Al cap de dues tardors, però, ja es veia verd. 

La fusta cremada no valia res. Hi havia tones i tones i no hi havia suficient gent 

ni màquines per tallar els arbres. Hi havia finques  que  tallaven els arbres  i 

deixaven els troncs al terra només per evitar que no s’erosionés el terreny. Hi 
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va haver llocs que no es va poder tallar i la fusta es va anar fent malbé. Les 

serradores no donaven l’abast i es va haver de malvendre. Tothom tenia pressa 

per tallar la llenya cremada ja que si passen dos anys ja no es pot aprofitar. 

Per tornar a explotar el bosc hauran de passar 50 i 60 anys perquè els roures i 

les alzines tenen un creixement lent.  

Es va demanar permís a l’Administració per obrir camps. Al principi va costar 

però finalment van veure que servien per fer unes franges que tallaven la 

massa boscosa. Havien de ser camps en terrenys més o menys plans i fent 

franges entre boscos per evitar masses boscoses excessivament grans, com el 

cas que hi havia entre Gargallà fins a la casa del Lladó. Actualment, s’està 

autoritzant obrir camps com a prevenció del foc. 

A Catalunya malgrat els focs, la massa forestal creix i com que l’explotació del 

bosc no és rentable, es deixen i això és un combustible molt perillós.  

Després del foc, molts masovers van veure que no els era rendible continuar 

l’activitat agrària perquè se’ls havien cremat les màquines, el bestiar, etc. La 

Generalitat va veure que era important refer les cases per evitar 

l’abandonament de la pagesia. Va donar crèdits amb interès pràcticament al 

0% amb la condició que reconstruïssin les cases i que continuessin l’ofici.  

En aquella època hi havia encara poques cases d’agroturisme. Sols a Ferreres, 

Sagàs i a Barbats tenien cases d’aquest estil. Alguns dels afectats van aprofitar 

aquests crèdits per refer cases cremades i adequar-les per agroturisme. Tot i 

que venir de vacances en aquest entorn va costar, ja que estava tot cremat i el 

bosc era desolador. 

Al cap de dos anys el sotabosc ja era verd i l’Agroturisme va esdevenir un 

complement molt important perquè les collites d’aquells anys van ser fluixes i el 

cereal anava barat. 

Les línies elèctriques han anat millorant en aquests  anys, entre altres coses 

perquè el foc havia cremat tots els pals i s’havia de refer tot. 

Els fils abans del foc estaven en molt males condicions, ells des de casa seva 

estant havien apagat petits focs que es feien degut a què queien trossos petits 

de plàstic encès al terra. Ara les línies les fan amb  4 fils trenats i sota les línies 

el bosc està tallat i el manteniment ara és força correcte. 
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En un primer moment es va presentar querella a FECSA per la via penal 

perquè era el més econòmic en aquest cas. Havia de sortir, però,  un imputat 

que va ser el Cap de manteniment de la zona, tot i que es va declarar culpable 

del foc el mal estat del transformador de Gargallà i les línies, es va considerar 

que aquesta persona no podia assumir la responsabilitat perquè no tenia poder 

de decisió en la gestió. Després es va presentar per la via civil;  es va acabar el 

judici el 28 de desembre del 2011 i sembla que la sentència sortirà al setembre 

del 2012. Si la sentència els és favorable i els indemnitzen, el valor serà a preu 

de fa divuit anys, tot i que potser que els compensin una part dels interessos 

d’aquests anys. També cal tenir en compte que Fecsa és una empresa que 

dóna un servei públic i que una indemnització milionària pot afectar-la molt i per 

això pot ser que facin un capmàs i donin un tant per hectàrea. 

El Jordi esmenta que era un foc amb molta força. El dimecres eren a apagar 

foc al Soler de Jaumàs a Viver. Eren tres homes i s’havien remullat disposats a 

aturar el foc. Però aquest era tant virulent que la força de l’aire del mateix foc 

els va  aixecar i els va tombar. 

Com anècdota: la taula de fusta massissa que tenen al porxo està feta amb la 

fusta de l’alzina centenària que hi havia al mig del planell de sobre la font. Els 

va fer pena que s’hagués de perdre. El tronc era tant gran que van haver de 

portar-la serrar a  Vilafranca. Ara és un record d’aquell 4 de juliol. 
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9.1.2. Administració 

9.1.2.1 Jaume Farguell Sitges (3 d’octubre de 2012) 

Jaume Farguell Sitges va ser el primer alcalde escollit democràticament a 

Berga a les eleccions de 1979 fins el 1998 i President del Consell Comarcal del 

Berguedà de 1988 a 1999. Va ser diputat al Parlament de Catalunya a 

les eleccions de 1999. També és president d'Òmnium Cultural al Berguedà i del 

Casal d'Europa del Berguedà.  

 

Va ser una de les situacions més tràgiques que ha viscut la comarca del 

Berguedà. Llavors jo era el president del consell comarcal, i vaig ser-ho encara 

molt de temps. Es va donar la circumstància que això va ocórrer després de la 

crisi tèxtil, de la crisi minera, del tancament de les casernes de Berga, i llavors 

ens ve allò dels incendis. Va ser un conjunt de situacions molt desfavorables 

pel Berguedà. Penso que és el pitjor moment que ha passat la comarca. Ara 

passem un gran mal moment, però ara és conseqüència d’una crisi general. 

Abans va ser una cosa específica del Berguedà, semblava que no s’acabés les 

desgràcies que la comarca tenia. Pel que fa al sector agrícola, ramader i 

forestal, va ser un impacte molt gran. A mi em van escriure alcaldes de Suècia, 

del País Basc, amb els quals ja tenia relació, oferint ajut, perquè va sortir a 

totes les televisions com a mínim d’Europa. Això en general. 

Nosaltres vam haver de posar molt el servei de coordinació de tot l’operatiu de 

bombers, de policia, de guàrdia civil, d’alcaldes de la comarca, i a més, s’ha de 

valorar molt positivament l’ajut del voluntariat que hi va haver per part de la 

gent. Es va constituir un centre d’operacions allà on hi ha els bombers de 

Berga, i des d’allà es va dirigir la mesura possible tot l’operatiu per apagar el 

foc i anar subvenint les necessitats que es presentaven. També posar atenció a 

la gent que anava a apagar foc, que va ser realment una sort enorme que no hi 

hagués cap accident personal de tota la gent que va ajudar, perquè de 

voluntaris ni van haver tants, i es van posar tant al mig del bosc que jo encara 

no sé com. La meva dona va anar a apagar foc i ella estava gairebé a la línia 

de foc, i tota la meva família també. L’únic que no hi va anar vaig ser jo, que em 

vaig haver de quedar aquí a coordinar-ho tot. Quan dic tota la meva família dic 

que moltíssima gent hi va anar i per sort això que els bombers els avisaven 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_de_Catalunya_de_1999
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bergued%C3%A0
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però la gent anaven amb mangueres davant de tot, la cosa va ser un front 

d’uns quaranta quilòmetres d’amplada que anava avançant cap al nord i la 

desgràcia va ser enorme. Nosaltres vam estar molt desassistits, així com ara 

que hi ha un incendi i veus els mitjans aeris i terrestres... Aquí hi va haver una 

desassistència molt gran. Molt gran perquè hi havia altres incendis a Catalunya. 

Aquell dia va ser un dia d’una calor extraordinària si no recordo malament. Es 

van donar unes circumstàncies atmosfèriques absolutament desfavorables, una 

humitat mínima, una calor màxima i un vent que després es va produir. Es va 

produir els tres factors determinants per produir un incendi. Llavors, hi havia 

incendis a Montserrat, al Garraf, a llocs de molta més població que aquí. Jo 

trucava a la Generalitat, que hi havia el conseller, i em deien que no tenien 

mitjans, que tenim molt poca gent, amb els mitjans que teníem aquí a dalt que 

ens espaviléssim tant com poguéssim. Nosaltres furiosos i empipats, i clar, 

primer s’han de salvar vides. érem com si fóssim la reserva índia aquí. Aquí 

van trigar quatre dies a venir mitjans. Però és que també en aquella època no 

hi havia els mitjans que hi ha ara. Ara hi ha un incendi i realment s’hi acudeix. 

Recordo el dia que va començar a venir un avió i va semblar qui sap què.  

Va venir el conseller Pujol a Montmajor, a la nit, allà les tres de la nit.  

Va ser el quart dia, el foc anava pujant, i la por més gran era que arribés a la 

gasolinera d’aquí a l’Espunyola i allà es va acordonar de bombers, perquè allò 

podia ser terrible, podia ser una explosió. Es temia que el foc passés cap a 

Sant Llorenç i que se’n anés cap al pre-Pirineu. Llavors va venir la consellera 

Cuenca, que es va portar molt bé. Va venir ella personalment. Des d’aquell 

moment, ja hi havia un operatiu més freqüent, ja hi havia un helicòpter. Es va 

constituir aquí. 

Jo recordo molt que els que s’hi van fer molt van ser la brigada municipal. Es 

que faltaven recursos per tot arreu i la gent... una cosa és apagar el foc amb 

branques i l’altra que t’arribin avions des de dalt. El foc va avançar molt cap a la 

banda de la Quar, moltíssim. I també per aquí perillava molt. Nosaltres el vam 

veure varies vegades amb l’helicòpter. Amb el president Pujol també el vam 

seguir. Llavors hi va haver una gent que va treballar fins a l’extenuació. 

Recordo nosaltres al consell Comarcal, que el teníem abans al castell, vàrem 

fer un homenatge a les persones que s’havien implicat d’una manera més 
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notable al foc, com per exemple l’alcalde de la Quar, en Joan Bernat, que va 

estar una setmana sencera quasi sense anar a dormir fins a l’extenuació, i 

també molt la Guàrdia civil. La Guàrdia civil tenia experiència ja d’anys, i jo els 

hi vaig fer un homenatge. Realment s’havia de valorar aquells que s’havien 

portat bé. N’hi va haver alguns que van arribar esgarrinxats. Van actuar 

segurament d’acord amb el que podien fer, però bé. També alguns alcaldes s’hi 

van fer molt, molt. Jo recordo el de la Quar com a personatge especial, perquè 

no va anar ni a dormir.  

Ditit això, la situació es va normalitzar. El foc s’apaga una mica sol també. Hi va 

haver operatius, un avió gran, un parell més d’helicòpters. Allò va agafar unes 

proporcions que ara no agafaria. Ara un incendi que arribi les 20.000 hectàrees 

només ha passat a Canàries, que no tenen dispositius, però crec que amb 

aquests focs, va ser un abans i un després a Catalunya. El govern es va 

equipar molt més bé i es van fer unes millores molt notables amb el servei de 

detecció d’incendis, tant és així que ara se’n produeixen però no arriben tant. El 

segon dia o el tercer ja els apaguen. A més, hi havia operatius que ara ja n’hi 

ha d’altres regions, altres països,  els de França, que a vegades vénen a 

apagar foc. 

L’incendi en si va ser una desgràcia. Va començar a Gargallà, que és el que va 

cremar tota aquesta zona i va produir més sector d’incendi. Sembla que va ser 

un fil que es va desfer de unes línies elèctriques, que va produir unes espurnes, 

aquestes espurnes van saltar a terra que era el rostoll clàssic que hi ha als 

camps a l’estiu, i el rostoll és com pólvora.  

Això era un tema fonamental al judici. Hi va haver dos judicis, un de penal, com 

passa en la justícia, exigint les responsabilitats penals per negligència de les 

persones que podrien ser les responsables, però l’audiència va considerar que 

no hi havia responsabilitat penal. Responsabilitat penal vol dir que algú ha 

d’anar a la presó. Van dir que no era així, que pot ser una negligència que 

comporti un judici civil, i que per tant, hagin de ser indemnitzades les persones 

perjudicades, però no hi havia una clara culpabilitat de ningú.  Una companyia 

com Fecsa que té tants advocats i que tenen molts recursos... Hi va haver una 

sentència fa cinc anys que deia que no hi havia causa penal però s’havia d’anar 

a la causa civil. Després, es va fer el segon judici pel civil i s’ha guanyat. Això 
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anirà a Madrid, i poden passar cinc anys més, però la realitat és que sembla 

que des del punt de vista de la responsabilitat civil ha quedat clara. Per tant, les 

indemnitzacions crec que es produiran. Que vindran molt de tard? Sí. Però com 

que nosaltres pràcticament reclamàvem interessos des del primer moment, a 

alguns ja se’ls hi dobla des del primer moment. El problema, però, és que molts 

ja s’han mort, i a veure quan durarà això.  

El que també és evident és que si no hi ha necessitat extrema no cal  fer 

repoblació, la naturalesa té ja una resposta en aquests casos força suficient. A 

Puig-reig, li va costar més, però perquè ja s’havia cremat abans. Altres llocs 

que hi ha, no s’hi coneix. El roure és més resistent. L’àrea mediterrània té el pi, 

el roure i l’alzina, i el pi va venir més tard, i no és tant resistent. El problema va 

ser com refer tota aquesta situació. Vam tenir sort que hi havia un programa 

europeu que va donar molts ajuts no solament els que havien perdut bosc, sinó 

els que tenien cases de turisme rural. Sort n’hi va haver.  

Hi va haver alguns morts, dos germans. Jo recordo casos molt forts. Anàvem 

per cases, i vam haver de fer un inventari de tot. Es va treballar molt en les 

tasques d’avaluació dels danys per facilitar al màxim la distribució de les 

ajudes. Recordo un home d’una casa de pagès que em va dir que no li havia 

quedat res, que ni tan sols una corda per penjar-se. Un altre que se li havia 

cremat les vaques, els porcs,... Cap a la banda de Merlès va ser un drama. Va 

ser un autèntic drama. A la banda de Montmajor també, perquè pujava el foc 

acanalat per tota la vall i s’ho va menjar tot. Les circumstàncies de 

desesperació en vam viure moltes. Després, aquest programa, amb temps, es 

va poder aplicar des de l’any següent, hi va haver gent que va fer pessetes. El 

turisme rural va replantar artificialment la vora de les cases per tal de que no 

fes la pena tant gran. Tot això va mig arreglar l’aspecte més proper per tal de 

que no fes la pena horripilant. 

En aquell moment encara molta gent no tenia telèfon mòbil, en aquell moment 

ningú es va pensar que aquella cosa agafés tanta magnitud. El primer protocol 

que es va seguir va ser immediatament trucar la Generalitat, que ens va dir que 

s’havia d’establir un lloc de control i que s’havien de posar els mossos 

d’esquadra i la guàrdia civil a disposició dels municipis i tot això coordinat pel 

Consell Comarcal. Aquest va ser el protocol que va funcionar, però amb una 
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particularitat: va ser desesperant. Ara tot això està molt bé,  la cartografia i tot 

això. Però ens trobàvem que els bombers no s’havien on havien d’anar. Es va 

haver de fer, gràcies a una persona experta de la cartografia del Berguedà. Hi 

havia un guàrdia civil que parlava català i que sabia tots els camins de la 

comarca. Hi havia un telèfon d’emergències de la Generalitat. El protocol va ser 

agafar experts, com aquest guàrdia civil, i intentar coordinar com es va poder. 

Això va demostrar-nos a tots que hi havia la necessitat d’un protocol. El vam 

improvisar i no va sortir ben malament, però els mitjans eren insuficients com 

deia. El problema era que hi havia llocs que no s’hi accedia. Amb els telèfons 

mòbils s’anava dient a la gent que anés a un lloc o a un altre. Sort que n’hi va 

haver d’un cert dispositiu tècnic que va ordenar una mica el desordre. Els 

bombers aquí encara no estaven suficientment dotats.  

En aquell moment, les divisions provincials encara tenien la seva força que ara 

no tenen. Per exemple, de Lleida, que pràcticament està a tocar a la comarca, 

tenien mitjans i no van voler enviar res. Hi havia alcaldes que si tenien la 

possibilitat d’ajudar-nos i no ho van fer, perquè deien que si arribés allà que 

després que farien. Els pagesos amb les cubes van fer molt. Eren els més 

coneixedors del terreny. La defensa forestal va ser a través dels bombers i la 

guàrdia civil. Les cubes dels pagesos van fer que després la gent s’espavilés 

per fer petites passes per cas d’emergència, però les cubes dels pagesos van 

fer una actuació més bona. El foc avançava més de pressa del que una 

persona podia córrer. El vent també tenia una potència molt forta.  

Personalment, crec que si tornés a passar una desgràcia com aquesta les 

coses millorarien. Ha canviat molt els serveis, les ADFs s’han reforçat, les 

centrals i els bombers han millorat, s’han dotat de més mitjans tant terrestres 

com aeris. Crec que un incendi com aquell, a l’any que som, i que hi ha una 

relació amb València, Aragó, el sud de França, aquí ja hi ha uns mitjans, però 

ells també ens poden ajudar. Ara Catalunya té els recursos adequats per 

combatre un foc. Un incendi com aquell, passa ara i en comptes de vint mil 

hectàrees amb quatre i cinc mil s’hauria acabat, penso.  

Això és el que recordo, però bàsicament és això. És que han passat 18 anys. 

Hem vist a créixer els arbres, i encara no hi ha hagut sentència definitiva, i 

molta gent se’ns han mort. Va ser una experiència molt notable, però vaja, per 
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sort també, per lo que va ser, va haver-hi poques desgràcies personals. Hi va 

haver gent que es va ficar dintre la bassa. El paisatge va quedar desolat. Hi va 

haver-hi un canvi favorable en el sentit que l’alzina i el roure s’han convertit en 

els reis, i el pi ha quedat en un segon pla, i això fa que la flora sigui més 

resistent. Són arbres fàcils de rebrotar.  

Dintre del mal son, es va acabar sense gaires desgràcies personals, i com a 

experiència si que va fer que la Generalitat fes un examen de consciència 

seriós i es van esmerçar molts recursos econòmics per evitar un incendi com 

aquell. Encara que hi hagi una crisi, quant a aquest problema, sembla que tot 

està bé. Els mossos d’esquadra estan molt entrenats, i tenen recursos, tot això 

abans no hi era. Els voluntaris van ajudar molt, i jo recordo que els donàvem el 

paquet de beure i menjar per cadascú. També recordo la gran presència del 

Ramon Coma, l’alcalde de Puig-reig, que van estar molt al costat nostre. Tots 

els alcaldes van estar molt al costat nostre. Tots aquests que ho van patir, com 

també el de Casserres, es van posar a treballar molt en equip. 

Un problema que hi ha ara és que el sota bosc està brut. Abans el bestiar ja 

netejaven el bosc, però ara no. El que hi ha ara als boscos és pólvora. Hi 

hauria de ver extinció, però sobretot i per damunt de l’extinció, la prevenció. 

Amb l’estat dels boscos que hi ha actualment, la neteja de boscos seria 

fonamental. Es pensa molt en extinció, i està bastant ben resolta, però el que 

no s’hi pensa és amb la prevenció. 
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9.1.2.2 Serafí Costa Barniol (16 d’octubre de 2012) 

Serafí Costa Barniol va ser Alcalde de Casserres durant el període de 1991 fins 

2011. 

 

- Quina vivència o record en té de l’incendi del Berguedà l’any 1994? 

Molt lamentable va ser tot el procés. El dia que es va encendre, el dia 4 de 

juliol, era al matí que es va parlar d’aquests focs. Mai ningú va comptar que 

arribaria al nostre poble. A les dues del migdia des de l’ajuntament vaig veure 

allà a Barbats un foc. Hi donaves importància al de Barbats. En aquell moment, 

jo vaig marxar de l’ajuntament i vaig marxar cap allà a baix. Va anar sortint 

gent. Vam estar de sort perquè el Bernadas va donar els motors de les bombes 

per si faltava aigua tenir el dipòsit. Va marxar la llum i va arribar l’altre foc pel 

cantó de Viver i Serrateix. Va ser un moment tràgic en veure que estàvem 

rodejats per foc. Va fer molt mal. 

 

- Quina coordinació va imposar? 

La coordinació al principi semblava una cosa, però després tothom es va 

desbordar. No es pot coordinar en una situació així. A Casserres nosaltres, 

vam estar ben organitzats, uns ajudaven a apagar foc, els altres atendre la gent 

a l’ajuntament, es podria dir que anàvem força coordinats i ben organitzats. 

Venia molta gent que tenia necessitat que el foc arribava a casa, i demanaven 

si podria venir un cotxe de bombers a apagar la zona. De bombers no em vam 

veure ni un el primer dia, els vam veure cap al vespre del dimarts. No teníem 

llum, no teníem telèfon, no teníem res. Amb les cubes dels pagesos vam fer el 

que vam poder. 

 

- Es van gestionar bé els recursos? 

En general els dies aquests del foc no es van gestionar massa bé. Es pot 

entendre perquè hi havia molt nerviosisme i va agafar una extensió molt gran. 

Els bombers  no van venir, aquí vam estar molt deixats. Aquí no vam tenir cap 

bomber, com ja t’he dit abans. Nosaltres vam anar per totes les cases que hi 

havia foc, donant entrepans, llet,... L’ajuntament no el vam tancar ni a la nit, des 

del dilluns dia 4 fins el diumenge sobre va estar les 24 hores obert per tal que 
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tothom pugui assistir a qualsevol moment. A més, jo vaig intentar fer tots els 

passos per tal que hi hagués llum al poble. Vam estar moltes hores sense llum, 

i a la nit podíem veure aquella boira plena de fum. El poder tenir llum,...  la gent 

ho va agrair molt i va ser un descans molt gran per ells. 

 

- Com s’han restaurat tots els danys i pèrdues que aquest incendi va 

causar? 

Un cop va haver passat els focs, va començar a venir les indemnitzacions i les 

ajudes per poder tirar endavant la gent. Va ser quan els d’agricultura van 

passar per les cases a fer una valoració de les pèrdues i danys. Quan van tenir 

tot això, a mi em van cridar al Consell Comarcal i em van anar fent mirar cada 

expedient. Havia d’anar mirant si era veritat cada cosa o no era veritat. Això va 

ser un compromís molt gran. 

 

- Creu que les compensacions econòmiques que han revertit sobre 

l’economia han estat suficients per tornar a restablir el bosc com era 

abans del 1994? 

Crec que ho van fer-ho bé, i alguns sobradament bé. Alguns no hi entraven 

perquè hi havia unes condicions, però jo vaig mirar de fer-ho entrar a tots. Tots 

van tenir subvencions. El que donaven, ningú es podia queixar. Tothom va 

poder reconstruir una altra vegada el que van perdre. 

 

- Troba que la sentència del judici posterior sobre els incendis del Bages i 

Berguedà l’any 1994 és justa? Perquè? 

Jo tampoc sé massa com està. Si va ser problema de les línies elèctriques, si 

tenen culpa, que paguin. El que no es just és que hagin passat 18 anys per fer 

la sentència, i ara a més a més han fet recurs, que això vol dir que es pot 

allargar d’un any a sis anys. Canviar la sentència ja no la poden canviar, el que 

si que es pot fer es modificar-la, els interessos,... 

 

- Com creu que han canviat les activitats econòmiques de la pagesia? 

A través dels incendis no han canviat massa. Han anat seguint l’evolució del 

temps i de les coses. Potser si que un pagès han canviat d’un tractor petit a un 
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de millor i ara té una forma de treballar millor, però crec que no ha canviat. El 

pagès cada vegada té les coses més justes, cada vegada n’hi ha hagut menys, 

com que la maquinària ha evolucionat molt, es necessita menys pagesos, i 

n’han plegat molts. Ara de grossos només en queden quatre. 

 

- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals?  

No veig que s’hagin fet grans millores. El que s’ha de fer és fer tallades. Es fa 

molta propaganda però estem molt igual de com estàvem l’any 1994. El que si 

que han fet és posar molts bombers, tenim un cos molt fort, però no s’acaba de 

veure la resposta. El que és les ADFs s’haurien de deixar fer més, els tenen 

massa controlats. 

 

- Què n’opina de l’estat dels boscos? 

Són molt bruts. El bosc avui no es rendeix res. Si tu el vols netejar, el cost 

d’aquell arbre i tallar-lo i transportar-lo potser encara hi hauries d’afegir diners. 

El propietari no pot netejar el bosc perquè hi perd diners. Això és impossible. 

Ara ve una època que crec que els boscos es podrien netejar. Amb tot això de 

la biomassa crec que és un futur bo que es una cosa que ho tenim a casa 

nostra i ens podria sortir econòmic. El problema és trobar gent per netejar-ho, i 

parlem de 5 milions d’aturats. S’anirien netejant els boscos i amb això farien 

biomassa i podrien fer centrals elèctriques que poguessin  tenir molts quilowatts 

a preu molt mínim, fins i tot es podria aprofitar la central tèrmica de Cercs. 

 

- Creus que si tornés a passar, les coses millorarien? 

Potser no. El que seria subvencions pel que s’ha cremat seria pitjor, perquè 

l’economia del país està per terra. 

La resta, potser més, ja que el bosc no s’ha tallat, ha anat creixent, estan 

bruts,... Estaríem per un igual. Haurien de fer tallades i no ara,...quan hi ha el 

foc correm-hi tots. S’haurien de fer abans, prevenint-ho. 
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9.1.3. Bombers 

9.1.3.1 Josep Arola Sierra (18 d’octubre de 2012) 

Josep Arola Sierra ha estat Cap de la secció de Mitjans Aeris, Cap de l’Escola 

de Bombers de Catalunya i Cap de la Regió d’Emergències Centre l’any 1994. 

 

- En general, quines són les principals causes dels incendis? 

Les principals causes són humanes, el 95% de les causes són antròpiques. 

Això la majoria d’estadístiques que hi ha et donen això. Però això pot variar 

d’un any per l’altre. Per exemple, hi ha algun any que les tempestes també 

poden ser causes d’inicis dels incendis. Però les estadístiques surten aquestes, 

directes o indirectes. Directes seria un pagès que crema un marge, o fer una 

costellada, cosa que actualment passa molt poc en aquí, i indirecte seria el 

malestar de les línies elèctriques i que deixa anar una espurna i s’encén. En 

qualsevol cas, són causes humanes. 

 

- Quines són les principals tasques que un bomber ha de fer en un 

incendi? 

Depèn de la posició d’aquest bomber dintre del nivell de l’organització dels 

bombers. Quan jo era el director de l’escola dels bombers jo sempre deia que 

un bomber ha de saber el que ha de fer davant del front del foc, un caporal ha 

de saber això i què farà el foc i 10 minuts, un sergent què farà el foc i mitja 

hora, un oficial amb una hora, un cap de guàrdia, en cinc hores, i un cap de 

regió en vint-i-quatre hores. Aquest és el repartiment una mica grollerament 

que hi ha; el bomber no ha d’estar pensant que passarà aquí, sinó que ha de 

concentrar-se en extingir el foc. Ha de lluitar contra el front de foc. Un alt 

comandament ha de planificar on tindrem el foc d’aquí vint-i-quatre hores, per 

exemple. Això és el que s’ha de fer en qualsevol escalafó del cos de bombers a 

tot el món. 

 

- Un bomber coneix realment els perills que pot tenir en cada situació? 

Si, els coneix molt bé. Un dels elements que més s’ensenya a l’escola és 

l’autoprotecció. Davant de qualsevol circumstància el primer que s’ha de fer es 

protegir-se un mateix. Si tenim un incendi i enviem una sèrie de vehicles que 
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vagin cap allà, i un vehicle té un accident, després tenim dos problemes, 

l’accident i l’incendi. Des del comandament s’ha de ser molt professional per 

separar les dues coses, de dir ara en comptes de tenir un servei en tenim dos. 

El que passa és que la gent que està al control coneixen els bombers que s’han 

accidentat, i això desequilibra tot el conjunt. Els bombers tenim obligació de no 

prendre mal, si hem d’anar més a poc a poc doncs anirem així. No podem crear 

un problema afegit, perquè això significa agafar altres vehicles per resoldre el 

problema. S’ha de conèixer molt bé quin és el risc que tens i no ficar-te en una 

situació complicada, perquè desequilibres tot el conjunt. 

 

- Com va viure aquest incendi que va cremar durant dies a la Catalunya 

Central al 1994? 

El vaig viure molt malament. Físicament molt malament. Vaig començar a 

treballar amb el foc a les dotze del migdia del dilluns i vaig acabar de treballar 

el divendres a la tarda. Dormia cada dia dos o tres hores, menys la primera nit 

que no vaig dormir gens. Vaig estar 48 hores sense dormir. Aquella setmana va 

passar que no hi va haver descans. Cinc dies dormint molt poques hores i 

treballant al màxim. La nit és molt important per apagar l’incendi però també és 

important la preparació. A la nit l’incendi s’afluixa molt i pots treballar molt bé. 

Vam tenir una línia de foc de 34 kilòmetres. Les circumstàncies del 1994 era 

una sequera tan extrema que tota la vegetació estava a punt de cremar. Per a 

què un foc cremi s’ha de donar combustible en disposició. Si aquest 

combustible estan carregats d’aire, el foc no té èxit, perquè la quantitat 

d’energia que desprèn per emissió es dedica a evaporar l’aigua que té dins. 

L’any 1994 era extrema en la humitat, era molt pobre, bàsicament no hi havia 

humitat. 

 

- Creu que l’administració organitza bé els recursos materials i humans 

per evitar una catàstrofe com la de l’any 1994? 

Des de l’any 1998, sobretot, la incrementació d’efectius del cos de bombers ha 

estat increïble. Tenim els millors cotxes i la maquinària perfecte per poder 

combatre al foc. A més, hem ampliat plantilla una mica més, però realment en 

aquest moments li “fem un cop de puny” important al foc. A no ser que hi hagin 
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coses com el de l’Empordà aquest estiu, si tens un foc amb vents 

extremadament forts això no hi ha qui ho aturi. Jo no hi vaig ser-hi però no hi ha 

cos de bombers al món que ho aturi. Ho vam aturar però després de que es 

cremés 13.000 ha., en canvi al 1994 se’n van cremar gairebé 40.000 ha. que si 

tinguéssim ara la força que tenim ara no s’haguessin cremat ni la meitat. 

Abans, portar l’escut dels bombers pel Bages era bastant dur metafòricament, 

perquè la gent “t’escupia a la cara”. Després, li vam donar el tomb amb això. 

Per donar el tomb apart de posar-hi intel·ligència i cultura també feien falta 

efectius, i en aquest moment els tenim. Estem a una disposició diferent. Vam 

patir molt a Montserrat, estaves dalt d’un turó a Montserrat i veies que se’t 

engegava un front a un altra lloc. No tenies efectius per anar-hi, no tenies 

aviació, i t’adonaves que allò al cap d’una hora seria un altra problema immens. 

Així estàvem. Però ara no, mitjans aeris en tenim. En canvi, a l’any 1994 sols 

tenien quatre bombarders. Es van engegar 26 incendis forestals a les 12 del 

migdia a Catalunya importants. Es va haver de diversificar els dispositius, com 

allò que va dir el Cèsar: “Divide y vencerás”. Tots aquests incendis 

pràcticament es van iniciar alhora arreu de Catalunya, i això no hi ha cap 

col·lectiu de bombers que sigui capaç de gestionar-ho. Si has d’anar cap a una 

banda, o cap a l’altra. 

 

- Quins errors es van cometre? Tot va anar com volien que anés?  

Es van cometre molts errors, però hem de ser indulgents amb els qui els vam 

cometre perquè teníem un gegant al davant. És a dir, quan al davant no tens un 

foc forestal sinó que tens paroxisme, és molt difícil d’encertar-ho tot. Jo et diré 

ara un error que vaig cometre personalment: quan estàvem a baix a Callús 

perquè el foc havia passat la carena. Va néixer al voltant de les 12 del migdia. 

Aquest incendi, nascut al Junyent, va tenir una propagació. Els incendis 

forestals es comporten d’acord a les lleis de la física i la química. La previsió 

s’ha de fer. Aquest incendi, va anar en direcció al nord, però tenia un vent de 

ponent, i això feia que l’incendi agafés dues forces, cap al nord i cap a l’oest. 

Aquesta línia es va anar fent gran. Quan ja havia baixat per Sant Mateu de 

Bages, el meu objectiu amb els pocs efectius que tenia era, em sembla que 

tenia 12 camions de bombers, aturar el foc al riu Cardener, que no ens 
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travessés a l’altra banda, a la zona de Callús, perquè la zona de Súria anava 

més endarrerit. El front principal tot i que amb línia descendent anava cap a 

Callús. Aturant-lo al riu, evitàvem que s’apropés cap a Viver i Serrateix, entre 

altres llocs. A Sant Mateu de Bages teníem un vehicle nostre que ens 

demanava ajuda que s’estava cremant tot el poble. Vam deixar aquesta 

defensa i dels 12 vam agafar 5 o 6 i vam pujar cap allà a dalt, amb les corbes 

de Sant Mateu de Bages. Quan vam arribar, no vam poder fer res, perquè ja 

estava tot cremat. El que si que vam poder fer va ser evitar que s’incendiés un 

dipòsit de butà que hi havia a una granja. Al fer aquesta maniobra i desprotegir 

el riu ens va travessar el foc. Un error personalment meu. 

 

- Com creu que ha canviat el paisatge 18 anys després d’aquest incendi? 

Poc. Jo en aquesta època del 1986, 1994, era d’aquells que pensava: “ostres! 

Se’ns ha cremat això, tardarà molts anys a ser igual com era”. I ara penso que 

no. Allò que és realment negatiu d’un incendi forestal és que es morin les 

persones. Això no ho recuperes. Que es cremi el territori es torna a recuperar. 

De Puig-reig a Casserres no està tant “maco” com era abans, però el pi blanc 

és un oportunista i es torna a regenerar. Clar, el segon any ja és verd, tot i que 

al cap de dies després de l’incendi, el cremat és terrorífic i fa molta pena. La 

meva obligació és apagar qualsevol incendi que hi hagi per petit que sigui, no 

deixar cremar res, però el que no pots fer es embarrancar el personal propi en 

llocs on hi hagi un perill molt gran. Jo he fet sortir personal de llocs perquè he 

vist que hi ha algun perill. El problema real dels incendis forestals és la vida de 

la gent. Si no fem mesures de prevenció importants perquè els boscos estiguin 

compartimentats, i no tinguin aquesta condició que hi ha, les condicions són 

molt dolentes. El que hauríem de fer és franges que no hi hagi bosc. El moment 

que la societat assumeixi això, les coses millorarien. Una vegada en una 

urbanització que hi ha a prop de Montserrat, totes les parcel·les que no estaven 

construïdes estaven plenes de vegetació. Em vaig sentir com a un magatzem 

amb un dipòsit de gasolina, i que anés regalimant. Si no fan una franja al costat 

que quan el foc entri, que entri amb menys energia. S’ha de fer prevenció. Una 

vegada a un congrés de França em van dir que era la primera vegada que van 

sentir a parlar d’un bomber la paraula “prevenció”. Si la prevenció és fes bé, ja 
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no tindríem tanta feina a l’estiu, i no seria un no-parar. Al 1994 la gent estava 

rebentats i mal vistos. Amb els efectius que teníem no podríem resoldre tots els 

problemes. 

 

- Quin paper creu que haurien de tenir les ADFs? 

Jo crec que aquí tenen bastant el paper que han de tenir, a altres llocs potser 

no hi ha hagut aquest paper.  

Nosaltres si tenim un bon sistema de detecció, que les torretes detectin el foc 

de seguida, ara amb els mòbils es detecta molt de pressa, i si es tenen uns 

bons automòbils, podem arribar molt de pressa al foc. Ho dic per posar les 

coses en el seu lloc en aquest sentit. Les ADFs tenen un paper molt important 

perquè són energia de sang, i el foc encara ara s’apaga amb aquesta. Abans, 

els pagesos treballaven amb cavalls, mules i braços; això és energia de sang. 

Ara tenim energia mecànica, elèctrica, hidràulica, però ara encara s’apaga amb 

aquesta energia. Els ADFs n’afegeixen molt d’aquesta energia. No arribem a tot 

arreu, però potser arriben ells a un altre franc primer. Si cooperem els ADF i els 

bombers junts, la feina és fantàstica. Ara, si això acaba sent una competició a 

veure qui arriba primer, i que si aquí estava jo i això, això només porta que 

problemes. La llei diu que els bombers són els que han de apagar el foc. Si hi 

ha un error, el govern anirà a demanar motiu als bombers. Els altres òrgans 

que actuïn a apagar el foc, han d’anar sota la nostra responsabilitat, les nostres 

ordres. Si nosaltres ho fem bé, ens posen a les nostres ordres, i si no ho fem 

bé, no es posen a les nostres ordres, que això és el que passava abans. No és 

que no ho féssim bé perquè no en sabéssim, sinó perquè no teníem força. A la 

feina hi ha problemes entre la gent, però s’arregla. Abans teníem problemes de 

si jo l’apago i tu no l’apagues. 

 

- A Catalunya hi ha hagut molts grans foc com els de l’any 1986, 1994, 

1998, 2009 i 2012. Per què es té la sensació que la història es repeteix, 

especialment l’any 1994 i 1998, que va afectar la mateixa zona? 

Bé, en part és veritat, però el que passa és que des del 1994 no havíem tingut 

cap fort foc. El foc d’aquest estiu ens pot passar qualsevol altra vegada. Si 

ajuntes sequera, i vent, no hi ha res a fer. L’únic que es pot fer es el que t’he 
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dit, fraccionar els espais de bosc, però la societat no ho voldrà fer. El problema 

rau és que la fusta no val res. Si la fusta tingués valor, ja si esmerçarien diners. 

La fusta fa cinquanta anys servien per fer cases, ara no n’hi ha cap. Les cases 

de pagès, les cases velles de Puig-reig, totes són amb bigues de fusta. 

Escalfar-nos ens escalfàvem amb fusta, ara no ens escalfem amb fusta. Jo tinc 

un tiet que va fer una casa amb una caldera de llenya. Es va passar al cap 

d’uns anys al gasoil, ja que li sortia més car, i al cap dels anys es va passar al 

gas, que és més ràpid. El normal és que la gent, fins i tot per telèfon, o 

informàticament, engeguem la caldera. Tota aquesta llenya que fèiem servir on 

és? Al bosc. Abans aquells focs que s’apagaven amb cops de branques, ara 

aquests focs són gegantins. Una altra cosa que sovint dic en la meva tesi 

doctoral és que qui més en sap d’apagar focs perquè en va aprendre del seu 

avi o el seu besavi això és fals. El pagès és molt bon element i jo me’ls estimo 

molt, però els focs que apagaven els seus avis o besavis no són els que hi ha 

ara. Ara amb flames de 40 metres d’alçada, ja m’explicaràs que fas amb una 

branqueta. Ha canviat tot. Hi ha molta quantitat d’energia a l’espai rural. Abans 

la fusta es feia servir per tot, com vaixells, travesses del ferrocarril. Totes les 

travesses eren de fusta, però ara són de formigó. Fonamentalment és la 

construcció i la calefacció. Com ara em diuen, “ostres que estàs content aquest 

any que plou!” i jo responc: “home, si, però tot això és energia acumulada per 

l’any següent”. Això no fem res, els buscadors de bolets ho veuen, que no es 

poden posar al bosc perquè no es passa. Si no actuem preventivament, i crec 

que això no és possible, perquè això val molts diners, i no es tracta d’enviar els 

presos a netejar, el problema és que la fusta no val diners. Quan valia diners la 

fusta, els boscos ja estaven cuidats. Els pagesos, sobretot els del Solsonès, i el 

Berguedà, a l’any que la collita no anava gaire bé o quan havien de casar el fill 

o la filla, tallaven un tros de bosc, feien diners i casaven el fill o la filla. Ara això 

no val un duro la fusta, i menys el pi blanc. Et sortirà més car tenir gent que te 

la tregui. Jo tinc esperança amb la biomassa, que se subvencioni. Que surt 

rentable tenir tres-cents cinquanta cotxes de bombers repartits per Catalunya? 

Jo ho he dit a vegades al Pujol, o al Mas, ells ho veuen però, no s’hi pot fer res. 
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- En el ple del Parlament del dia 23 de setembre del 1994 es van arribar a 

uns acords, com la prevenció del Pla d’incendis “Infocat”. Em podria 

explicar una mica en què consisteix? 

Si entres a la Generalitat el trobaràs. L’Infocat és un pla que neix del govern 

d’Espanya, bé neix a Europa. El govern d’Espanya demana a cada autonomia, 

com per exemple, hi ha l’Infoand, d’Andalusia, l’Infoar, d’Aragó, o l’Infocat de 

Catalunya. L’Infocat és un pla que preveu que dóna les instruccions genèriques 

del paper de cada estament dins d’un foc. Què han de fer els mossos 

d’esquadra, els agents rurals, les ADFs, l’administració, és a dir, ajuntaments, 

que ha de fer el conseller de governació, entre altres. Quí és el director del pla 

Infocat? El conseller d’interior. El conseller dels bombers i dels mossos. Aquest 

és el director del pla. Encara que no estigui activat, ho delega amb el cap de 

bombers. El conseller aquest any el veiem sempre a la televisió, estava a un 

centre de comandament. A Catalunya hi ha sis centres de comandament, com 

el de Manresa, el de Tarragona, Lleida, Metropolitana Sud, i Metropolitana 

Nord. També hi ha la sala central que és on estic jo que controla tots aquests 

centres de comandament. Si algú necessita ajuda, es demana a la sala central, 

i la sala central es decideix quin grau necessitat es necessita. Aquest any, per 

exemple, es van encendre dos alarmes, una a Girona, en que necessitaven 

molts agents, o a Tarragona, que es necessitava també molt personal. Tots 

aquests focs tibaven i els caps de regió demanaven moltes coses. El cap de 

guàrdia de la sala central, en aquest cas jo, havia d’anar donant ordres i 

intentar-ho repartir tot. Teníem dos bombarders de cada regió i en pots enviar 

un de seguida cap a Girona i l’altre cap a Tarragona. Aquest és el 

funcionament. 

 

- Creu que si tornés a passar, les coses millorarien? 

Si, molt. Tenim una força molt gran. Tenim un cop de puny molt fort. Abans 

teníem una “bufetadeta”, i ara plantem cara al foc, perquè tenim molts més 

efectius, coneixem el foc, hem estudiat el seu mecanisme, com funciona, tenim 

molta més gent treballant, i els efectius són molt més bons, l’estratègia és molt 

més bona. 
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9.1.3.2 Jordi Vila Gutiérrez (11 d’octubre de 2012) 

Jordi Vila és Cap de la Regió d’Emergències Centre des de l’any 2008. L’any 

1994 era Caporal del parc de bombers de Guardiola de Berguedà. 

 

- En general, quines són les principals causes dels incendis? 

Normalment solen ser imprudències. El tant per cent més elevat és 

d’imprudències. Imprudències humanes. Això no vol dir que sigui intencionat, 

sinó que són descuits, o temes elèctrics, amb les línies d’alta tensió,... temes 

d’aquests que es consideren imprudències. 

 

- Quines són les principals tasques que un bomber ha de fer en un 

incendi? 

Els bombers tenen la tasca bàsica de sortir a les emergències. Si es en un cas 

d’incendi forestal, els bombers es situaran allà on els indiquin, a on poden fer 

una tasca que vagi bé per resoldre l’emergència. Allà, ells el que fan és extingir 

tot el que és la banda o zona que nosaltres assignem. Assignem camions que 

van tirant la línia i intenten extingir una banda, un tros. Cada vehicle té 

assignada una dotació que conformen una línia de treball. Llavors, se’ls hi va 

enviant altres vehicles. Aquests vehicles donen suport als altres per tal que 

l’assignació vagi progressant. El nostre objectiu és mirar que el foc es faci el 

menys gran possible, tancar-lo, extingir el més aviat possible i mirar que no 

se’ns torni a encendre. 

 

- Un bomber coneix realment els perills que pot tenir en cada situació? 

Els bombers tenen molts perills, el que passa és que intentem sempre mitigar-

los al màxim possible. Anem molt protegits, tenim molt bon equipament. 

Seguretat amb un bomber és molt important. També és busca l’equilibri entre 

no posar-se en perill de vida o mort però a la vegada poder resoldre 

l’emergència.  
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- Com va viure aquest incendi que va cremar durant dies a la Catalunya 

Central al 1994? 

En aquells moments feia poc que havia entrat de caporal. Quan va començar el 

foc jo estava corrent pels Rasos de Peguera, vaig baixar i quan vaig sortir vaig 

veure molt fum. Quan ho vaig veure vaig baixar ràpidament al parc de Berga. 

Seguidament, vaig anar cap a Puig-reig al parc de bombers. Allà em van dir les 

dimensions i característiques del foc. Va ser quan em vaig vestir de bomber i 

vaig anar cap a Guardiola, al parc. Vaig estar-me al parc perquè en un parc mai 

es pot quedar sense personal, per qualsevol circumstància passés alguna altra 

cosa. El dia següent, vaig anar a Puig-reig, vam agafar un camió que en 

aquells moments no hi havia xofer per dur-lo però jo ja l’havia portat. Vaig 

marxar amb una sèrie de voluntaris i vam anar a defensar tot el que podíem. 

A més, saltant marges em vaig torçar el turmell, vaig anar ràpidament al Cap i 

allà me’l van embenar molt fort i llavors en comptes d’anar al parc de Guardiola 

on jo tenia assignat la plaça, vaig anar a Puig-reig. Des de control, vaig intentar 

organitzar una mica el parc de Puig-reig. Allà, em venien a buscar ja que jo 

coneixia molt el territori de la zona. En aquell moment vaig conèixer un món 

que no es tan simple com el de bomber, l’organització. 

 

- Creu que l’administració organitza bé els recursos materials i humans 

per evitar una catàstrofe com la de l’any 1994? 

Sí, amb això ha canviat molt. Es fan molts esforços des de l’administració. 

Preparar una campanya val molts diners, s’ha de contractar molt personal. Hi 

ha un cost econòmic molt elevat. A més a més del cost econòmic, s’ha de 

buscar l’equilibri entre quants més i si val la pena si no tens res. No pots dir 

anem a buscar-ho al màxim de tot, perquè no ho podrem pagar. Ja fa uns 

quants anys que es fa un gran esforç per part de l’administració. Aquest 

equilibri està ponderat bastant a l’alça, ja que es tenen bastants mitjans aeris 

per donar resposta.  

 

- Com creu que ha canviat el paisatge 18 anys després d’aquest incendi? 

El bosc es regenera; Catalunya s’ha cremat moltes vegades de punta a punta. 

Es regenera la vegetació autòctona: garrics, alzines, roures,... El pi va ser 
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introduït molt més tard. Tot el pi que tenim, com la pinassa i el pi blanc 

desprenen molta fulla i fa que hi hagi grans incendis forestals. Quan aquest pi 

es mor, es deixa que regeneri el bosc sol. Falten molts anys per a què es pugui 

veure el bosc tal i com era abans. El problema però, és que hi ha llocs que es 

va cremant més d’una vegada. Quan es crema, si després passat l’estiu plou 

molt fort, llavors no hi ha les arrels, i el que fa són aquestes llavassades que es 

poden veure. El que si que passa és que un cop ha passat el foc, ràpidament 

s’observa ja el verd de la vegetació. 

 

- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals? 

La prevenció és una altra dels nostres cavalls de batalla. Això és el futur. Des 

del 1994 ha canviat molt, s’hi ha avocat molts més recursos i s’hi ha tingut en 

compte la seva importància i s’hi ha treballat, però encara falta. Tenim un camí 

per recórrer molt important. El que seria extinció, hem tocat sostre, i si no hem 

tocat sostre és perquè podem modificar un tema material, alguna cosa de 

millora, però ja no hi haurà un increment per millorar aquesta extinció. En canvi, 

no s’està al sostre amb el sistema preventiu anterior. Aquí és on realment s’hi 

ha d’avocar posant-hi recursos, mirar quina és la línia de futur per intentar que 

vagi bé el tema preventiu. 

 

- Quin paper creu que haurien de tenir les ADFs? 

Les ADFs ja tenen un paper molt important. Són gent que viuen al territori i que 

viuen i el viuen. Les ADFs ja formen part segons l’INFOCAT una agrupació per 

extingir incendis. Normalment, són moltes vegades els primers que arriben a 

l’incendi. Ells viuen allà, tenen les seves cubes, i empalmen les seves cubes i 

se’n van cap a l’incendi moltes vegades abans que arribem nosaltres, els 

bombers. La funció és com la dels mitjans aeris, intentar anar-ho aturant, per a 

que ens doni a temps a arribar la resta d’artilleria. Ells estan allà. El que hem de 

millorar és la relació entre tots aquests efectius, Bombers, ADFs,... Des del 

1994 s’ha coordinat molt més bé.  
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- A Catalunya hi ha hagut molts grans foc com els de l’any 1986, 1994, 

1998, 2009 i 2012. Per què es té la sensació que la història es repeteix, 

especialment l’any 1994 i 1998, que va afectar la mateixa zona? 

Hi ha una sèrie de períodes climàtics, que cada cert temps ve un estiu molt 

dolent. Actualment, estem a una zona que no tenim dades per saber 

exactament quan pot arribar un altre incendi forestal. Hem passat per exemple 

el 2008 no hi va haver res, el 2009 hi va haver un estiu força dolent, va ser l’any 

de les “cossetxadores” que estaven dintre els camps, el 2010 i el 2011 van ser 

bons, i el 2012 va ser extremadament dolent. Aquests efectes te’ls podria dir un 

tècnic com dels nostres, el GRAF. És complicat saber exactament quan pot 

venir un estiu dolent. En terminis curts de màxim 3 mesos ja es pot observar si 

pot venir un període dolent. 

 

- En el ple del Parlament del dia 23 de setembre del 1994 es van arribar a 

uns acords, com la prevenció del Pla d’incendis “Infocat”. Em podria 

explicar una mica en què consisteix? 

L’Infocat estableix l’actuació que s’ha de seguir dels diversos organismes i 

estaments que hi estan implicats. Com ajuntaments, ADFs, bombers, entre 

molts altres. El que fa aquest pla és saber les actuacions que cada grup ha de 

fer, com s’ha de treballar, com s’ha d’organitzar, qui és el responsable de cada 

cosa.  

 

- Què us motiva a seguir amb aquesta professió tant arriscada? 

Això la gent que li agrada, quan s’hi fica, ho necessita. És una professió que 

realment t’agrada o no t’agrada. Aquí no hi ha gent que no li agradi la professió. 

La gent que li agrada li agrada molt i no es veu treballant d’una altra professió. 

Moltes vegades hi ha molta satisfacció personal, com quan salves vides. 

Nosaltres tenim molts agraïments, com incendis forestals. Tenim 

reconeixements de nivell polític. Treballes en una cosa molt gratificant veure 

que ajudes a la gent. També es veritat que hi ha molts dies que les coses no 

surten tant bé, i aquestes vegades te’n vas a casa pensant que ha tingut que 

treballar i veure la desgràcia que hi ha hagut. És un tema que quan el 

comences i t’agrada, difícilment puguis canviar de professió.  
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9.1.4. ADFs 

9.1.4.1 Joan Torra Estruch (17 de novembre de 2012) 

Joan Torra Estruch és el propietari de la finca “la Riera” d’Aguilar de Segarra. 

La seva família es dedica a la pagesia des de fa moltes generacions. És 

membre de l’ADF Amics del bosc des de la seva fundació. 

 

- Quines són les funcions que una ADF ha de realitzar? 

Les funcions són intentar apagar el foc el més de pressa possible aprofitant que 

estem més a prop del foc i coneixem més el terreny. Per altra banda, les ADF 

també fan tasques de manteniment dels camins, els van arreglant i fan tasques 

de prevenció, com fer algun tallafocs en alguns punts claus. 

 

- Creu que el foc de 1994 al Berguedà va canviar la dinàmica de les ADF? 

No. Les ADFs sempre hem fet la mateixa tasca. Un cop hi ha un incendi, anem 

cap allà amb la nostra cuba i intentem apagar-lo. Cooperem amb els bombers i 

si tenim el mateix objectiu, la tasca és bona. Les ADFs ja s’havien creat abans 

del foc de 1994 amb el programa de “Foc Verd”. La nostra ADF “Amics del 

bosc” és una de les primeres que es va fundar. 

 

- Quins errors es van cometre? Tot va anar com volien que anés? 

Com en tots els focs sempre hi ha problemes de coordinació i s’ha d’improvisar. 

Al foc de 1994 s’hi van ajuntar tants factors que afavorien l’incendi que allò va 

ser imparable. Al foc de 1998, el tema va ser diferent, perquè el foc s’havia 

declarat com a controlat i va revifar a la nit. Potser la tasca de vigilància no es 

va fer correctament. 

 

- Com s’hagués pogut millorar la coordinació de les forces d’extinció en 

aquell foc? 

Era un foc tant gran, amb un vent molt fort que el reactivava contínuament, que 

tothom feia el que podia. Una altra cosa hagués estat si en el moment que va 

començar hi hagués hagut un mitjà aeri que hagués fet un atac molt fort i no 

s’hagués propagat amb tanta força. 
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- Creuen que hi havia suficients recursos per poder apagar l’incendi?  

Hi havia menys recursos aeris del que actualment hi ha. Ara, hi ha una cosa 

molt important que en aquell moment no hi havia, els GPS i els telèfons mòbils, 

que fan que es pugui arribar al lloc amb molta més rapidesa. A més, els parcs 

de bombers estan molt més dotats i tot està molt més ben coordinat i de 

seguida actuen els mitjans aeris. 

 

- Es va aprendre dels errors que aquest incendi va originar? 

De cada foc se n’aprèn. Pensa que les ADF no tenen autoritat, han d’actuar 

sota les ordres dels bombers. Abans potser en teníem més però ara cada cop 

menys. Jo no sé si això és bo o és dolent, però el que és cert és que a vegades 

és precís actuar amb molta rapidesa i no esperar ordres, però bé, així ho diu la 

llei i així ho hem de fer. 

 

- Com s’han gestionat els recursos? 

Després de l’incendi l’administració va destinar més pessetes pel material de 

les ADFs.  

L’administració ha pagat les cubes, però ara amb les retallades només en fa el 

manteniment. El que sí que continua pagant és la prevenció, com la neteja i 

conservació de camins, però és clar, on s’haurien d’invertir molts diners és en 

la neteja dels boscos, perquè si a l’hivern es fes una bona neteja, segurament a 

l’estiu no hi hauria tants incendis, i si n’hi hagués, no serien tant forts. 

 

- Com creu que ha canviat el paisatge 18 anys després d’aquest incendi? 

Ara hi ha boscos joves molt espessos en alguns llocs, els quals crec que 

s’haurien de passar a aclarir, i en altres encara estan poc poblats. Hi ha crescut 

molt poca vegetació, la qual cosa sobta ja que és pel Berguedà on hi ha més 

humitat i on hauria d’haver crescut més ràpid la vegetació. 

 

- Com ha canviat la prevenció per evitar incendis forestals? 

Hi ha més prevenció, com un manteniment de les vores de les carreteres o 

posant cotxes de vigilància, però tornem a dir el mateix, cal apostar per una 

gestió forestal que mantingui els boscos en bon estat. Com que fer aquesta 
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gestió val molts diners, el propietari no ho pot assumir perquè ara actualment la 

fusta no és rendible i val més diners fer la neteja que el producte que se’n treu. 

L’administració hauria de subvencionar-ho perquè a la llarga, segur que 

s’estalviarien molts diners, perquè tampoc hi haurien tants incendis. 

 

- Em podria explicar l’organigrama de coordinació de les ADFs? 

A cada cuba hi ha unes persones assignades. Cada municipi té un delegat 

encarregat de gestionar la seva zona i es reben les ordres oportunes en cas 

d’incendi. Jo tinc una cuba a casa i en sóc responsable. És la primera cuba que 

va tenir l’ADF al municipi d’Aguilar. A la nostra ADF, en total tenim 32 cubes per 

apagar focs. Crec que som l’ADF que hem tingut més premis per part de la 

Generalitat i ha estat model per les altres, ja que el president de l’ADF, Josep 

Maria Duocastella se’n va ocupar molt i va col·laborar molt amb l’administració. 

El responsable de la cuba l’ha de tenir sempre en bones condicions, l’ha 

d’omplir d’aigua o buidar-la a l’hivern perquè no es geli, tenir totes les 

mangueres,... i a més, és el que hi posa el tractor i el que truquen perquè 

s’afanyi i deixi la feina que està fent. 

La queixa una mica general del membre de l’ADF és que fan la mateixa feina 

que els bombers i no cobren res de res, ni la persona que posa el tractor. A 

més, quan pràcticament està el foc apagat, els bombers marxen i queden les 

ADF de vigilància. 
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9.1.5. Enginyers – agents forestals 

9.1.5.1 Jaume Muntada Sant (29 de setembre de 2012) 

Jaume Muntada ha viscut tota la vida a pagès. És enginyer forestal i treballa 

per la Diputació de Barcelona amb els Plans d’Informació i Vigilància d’incendis 

forestals. 

 

- Quin record té dels focs del 1994? 

Jo tenia 14 anys. Justament aquella nit havia tornat de viatge de final de curs 

de 8è que havíem anat a Tenerife. Cap al migdia la meva mare em va 

despertar i em va dir que me n’havia d’anar cap a Casserres que hi havia foc. 

Jo vaig mirar a fora i vaig veure que tot estava negre i vaig pensar que allò era 

l’infern. Quan vaig arribar a Casserres, tenia un neguit continu pensant que la 

meva mare i el meu pare estaven allà sols a casa intentant lluitar contra el foc. 

Va ser un dia molt angoixant. 

  

- A cal Cua teniu una “anècdota” dels focs. 

 A casa meva s’hi van quedar el meu pare i la meva mare. El que van fer va ser 

primer decidir què fer, i van decidir no quedar-se dins de casa, perquè tenien 

bombones  de “butano”. Llavors, van anar a dalt a un dipòsit d’aigua que tenen 

de 500.000 litres. La meva mare va agafar l’extintor, i van anar fins allà al 

dipòsit i s’hi van ficar i s’aguantaven en una espècie d’escala que hi ha. El meu 

pare m’explicava que només mirava l’horitzó. Els dos estaven allà amb el cap 

ficat dins l’aigua. La meva mare va arrencar el tub de l’extintor i s’anaven 

passant l’oxigen l’un a l’altre. Un cop el foc va passar, el meu pare amb 

l’extintor va intentar apagar trossos que van quedar cremant-se. L’únic que 

se’ns va cremar va ser un cobert de palla que teníem. De la casa no se’n va 

cremar res. 

 

- Quina és la funció d’un Enginyer forestal? Quines tasques realitza? 

Un enginyer forestal pot realitzar moltes funcions. Hi ha moltes sortides 

relacionades amb el tema de la natura, des de la gestió de boscos, relacionat 

amb prevenció d’incendis, també pots tractar amb temes d’aigua i de rius. 
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També es pot tractar temes amb serradores, restauracions fluvials, entre 

moltes altres coses. 

Relacionat amb els incendis forestals bàsicament  es pot tractar des del tema 

de fer projectes dels plans tècnics de la gestió i millora forestal, que estan 

subvencionats per la Generalitat de Catalunya; també la gestió del bosc i la 

revisió dels boscos per tal que es facin correctament les actuacions.  

També es pot tractar el tema de la repoblació forestal des de tot el 

procediment: fer les tallades, portar-lo a la serradora; després hi entra aquí la 

prevenció d’incendis.  

Gairebé sempre  la gestió forestal va associada amb la prevenció d’incendis. 

Actualment estic fent un Pla Tècnic de Gestió de casa seva, a Cal Cua. Aquest 

és un projecte que es va implantar l’any 1994, un cop van passar els incendis 

forestals d’aquell any.  

Normalment després d’un episodi d’incendis l’administració ha fet alguna cosa. 

Això va començar l’any 1986, quan  hi van haver uns incendis molt importants, 

cap a la zona de Montserrat. Després, la Generalitat va crear un programa 

anomenat Foc Verd, d’aquí en sorgiren les ADFs. També es van invertir força 

diners per subvencionar el tema de treure la fusta. L’any 1994, es va aprovar el 

pla INFOCAT, que és el pla d’incendis forestals de Catalunya, Són una sèrie de 

mesures per coordinar-se entre les administracions, per tal de que quan hi hagi 

una emergència es puguin coordinar correctament. A aquesta zona del Baix 

Berguedà, es van fer molts plans tècnics, perquè si volies que la Generalitat et 

donés subvencions, havies d’entregar un Pla Tècnic de la zona cremada. 

Després venia un enginyer forestal per veure el Pla Tècnic. En aquest pla, s’hi 

pot observar l’altitud, la flora i la fauna que s’hi pot trobar, el sòl, també el risc 

d’incendi que hi ha, descriu una mica les característiques de la finca. També 

determina els punts d’aigua, els camins,... 

 

- Quines característiques té el bosc de la zona? 

Aquí a aquesta zona hi ha hagut un canvi important. El que són els boscos de 

la zona del Berguedà hi ha hagut un canvi d’espècies. Abans dels incendis del 

1994 gairebé tots els boscos eren de pi blanc i de pinassa. També hi havia una 

mica de roure i d’alzina, però la majoria de boscos estava caracteritzat per 
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pinassa. El que té bo la pinassa és que és una arbre que sempre puja molt 

recte i llavors quan això es porta a la serradora el valor comercial és molt bo. 

Després per altra banda hi havia el pi blanc, que és un pi de fusta  més dolent. 

Sempre és més tort, té més nusos, i el valor comercial és mes baix. L’’espècie 

de pi blanc està preparada per sobreviure el pas dels incendis. És una espècie 

que té unes pinyes, (pinyes cerotines), que s’obren quan han rebut molta 

escalfor. Això vol dir que el pi blanc, durant tota la seva vida va acumulant 

molta llavor en pinyes que no s’obren. Són pinyes tancades. Quan passa un 

incendi, aquestes pinyes s’escalfen i s’obren, i un cop s’obren cau tota la llavor 

a terra. Això fa que aquesta espècie es regeneri molt de pressa. És per això 

que ara hi ha boscos amb pins blancs , l’un a tocar de l’altre. És un bosc molt 

espès. 

La pinassa, en canvi, no està preparada pels incendis. Té unes llavors que es 

van desprenent al llarg del temps, de tal manera que quan un incendi passa, 

també cremen aquestes llavors que han sigut despreses. La pinassa, no es 

regenera.  

Al bosc del Baix Berguedà hi ha hagut un canvi d’espècies: de la pinassa i pi 

blanc, s’ha passat a un bosc de coníferes, roures i alzines. Ara tot el que seria 

la zona d’aquí Casserres tot és o pi blanc o ja s’ha passat a bosc de coníferes. 

El pi blanc és una espècie que no és del país, no és autòcton. En algun 

moment es va introduir. El que fan aquests arbres és que tots volen la llum, i 

després queden més prims, però queden més densos. 

 

- Què em podria dir de la frase: “tenir cura avui és tenir futur per demà”? 

Aquesta és una molt bona frase. És com tot clar, jo el fet de tenir cura 

l’associaré amb el fet de gestionar és tenir futur per demà. Com s’ha vist els  

boscos que no s’han gestionat, i s’han cremat i ara per ara el futur que tenen és 

molt dolent. Als llocs on no hi ha hagut afectació d’aquest tipus si es pot fer una 

bona gestió, tindràs un futur assegurat. Si que és veritat també, que ara com 

esta tot el mercat de la fusta és un tema molt complicat. Molt poques propietats 

viuen ara del bosc. El cost de la mà d’obra és elevat i la fusta es ven a preu 

molt  barat. Aquesta frase seria interessant que es pogués complir.  
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- Quina seria la gestió forestal òptima per tal de conservar els nostres 

boscos i evitar incendis? 

Aquí hi han moltes medicines i de bona no n’hi ha cap. Jo personalment, com a 

tècnic, i havent vist una mica el tema de prevenció d’incendis, la gestió òptima 

seria una gestió mecanitzada, entrar al bosc amb màquines. També altres 

persones pensen que la millor és la gestió amb foc controlat. Altres, amb fauna, 

com vaques i bestiar. Per a mí, la més viable seria fer una gestió mecanitzada, 

fer una gestió bastant forta i després fer un manteniment amb vaques, o 

cavalls, o qualsevol animal que funcioni. Aquesta gestió seria la més 

econòmica i la que dóna més resultat, per a mi.  

El tema de gestió amb foc va sorgir dels GRAF. Aquests tracten amb foc 

controlat, és a dir, delimiten una zona i en funció de les temperatures d’aquell 

dia (es fa a l’hivern), encenen el que seria el sotabosc. D’aquesta manera, fan 

un manteniment. A muntanya, per exemple, abans ho feien per tal de que 

l’herba que creixés després fos millor. Aquesta gestió ho fan molt cap a Estats 

Units. 

Als incendis del 1994 les  propietats que tenien bestiar l’afectació va ser molt 

diferent. Les característiques del dia eren molt adverses, però tot hi així encara 

que la intensitat de foc fos alta, el comportament incendiari  era més baix als  

llocs on hi havia bestiar. 

Normalment es parla de continuïtat vertical. Si hi ha un bon sotabosc  net, quan 

passa el foc només passa per sota i no afecta a l’arbre. Si el sotabosc és alt, 

després crema tot l’arbre, perquè la capçada i el sotabosc tenen molta 

proximitat.  

 

- Em podria explicar les mesures preventives d’incendis al Baix 

Berguedà? 

Aquí a la zona del Baix Berguedà, en tema de prevenció d’incendis  es fa tot el 

que aposta la Generalitat de Catalunya amb els Plans Tècnics. Més o menys 

cada dos anys surten subvencions per fer tractaments de vegetació, i amb això 

ja es fa  una bona prevenció d’incendis.  

Per altra banda, també hi ha el tema de les ADFs, que això vulguis o no, són 

mesures preventives. Aquí al Baix Berguedà, van sorgir degut als incendis 
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d’aquesta zona. A Catalunya n’hi ha unes 297. Les del Berguedà van ser de les 

primeres que es van constituir. L’administració  els hi dóna subvencions per fer 

tasques de prevenció, ja sigui per adquirir material per poder extingir els 

incendis, i per altra banda,  hi ha una altra línea d’ajut, que és que et paguen el 

que es diu manteniment de pistes, és a dir, arreglar camins, punts d’aigua que 

s’hagin espatllat, fer-ne de nous. Si es fa una proposta de fer camins nous, 

també ho subvencionen si ho troben interessant. 

A nivell de Diputació, també hi ha diversos programes: un és el Pla de 

Vigilància d’Incendis, PVI, una persona va voltant vigilant els boscos dels  

municipis, i la mateixa Diputació té un altre programa que és el Pla de 

Prevenció d’Incendis, PPI,  que un programa que dura 4 anys. Hi ha una sèrie 

de mesures planificades amb el que és el manteniment de camins:  des de 

poder-hi treballar amb màquines, i la neteja de banda i banda. Això és un 

programa en el qual hi participen molts municipis d’aquí el Baix Berguedà. 

També hi ha una altra iniciativa, que és l’Associació de Propietaris Forestals. La 

d’aquí el Berguedà és diu Berguedà Verd i es va constituir aprox. el 2003. 

Aquests treballen per la Diputació de Barcelona, aquesta designa un  enginyer 

forestal que ajuda a definir un pla marc, un projecte d’actuacions i tractaments, 

on els propietaris s’hi poden adherir. Tots els propietaris s’hi poden adherir: 

cedeixen la seva finca durant 25 anys, i aquesta associació la gestiona, 

mitjançant diner públic de la Diputació o de la Generalitat. Actualment, hi ha 

força propietaris en aquesta associació. En total unes 8000 o 10000 hectàrees. 

Això està impulsat a la província de Barcelona. Aquí en  aquesta zona, hi ha 

propietats de Casserres, Puig-reig, Sagàs, i després ja te’n vas a l’Alt 

Berguedà.  

En aquesta zona es van fer moltes repoblacions. El que passa és que no va 

funcionar massa bé, ja que van ensopegar un any dolent i es van morir gairebé 

tots els arbres replantats. 

Personalment, veig que als llocs on s’ha repoblat, o bé  has estat de sort que 

els anys han estat bons metereològicament, o sinó se’n moren molts. Hi ha 

moltes zones d’aquí  que estan complicades, ja que gairebé no hi ha població. 

Abans hi havia molta pinassa, i ara només hi pots observar molts arbustos: 

matolls, romaní, i poca cosa més. 
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- Com s’investiga un incendi forestal? 

Jo no hi entenc gaire d’això, però t’explicaré més o menys el que jo sé. 

Normalment, les dues administracions que estan preparades per dur a terme el 

tema d’investigació són un grup dels Mossos d’esquadra i l’altre grup els 

Agents Rurals, que porten també el tema d’investigacions. 

El que fan, bàsicament,  és saber primer de tot on ha començat el foc. Per ells, 

el primordial és arribar els primers, un cop el foc és petit, i després intentar 

saber on s’ha originat. Després, veure les primeres persones que estan per 

allà, i intentar investigar. El vent també és primordial, ja que si el vent va en un 

sentit, has d’anar a la contrària del vent, i el lloc d’inici serà per aquella zona. Si 

és al costat d’una carretera, és probable que hagi començat allà, o també si hi 

ha una infraestructura elèctrica mirar per sota la línia, per si hi ha algun defecte 

en la línia. També algunes màquines agrícoles en poden ser les causants. 

Després s’ha de mirar cap on ha anat l’incendi, i  això ho poden saber mirant 

els arbres. Normalment, si el vent bufa per una banda, la zona de davant de 

l’arbre queda més negreta, i com que a la zona de darrere no hi ha vent, la 

combustió puja més amunt. Això dóna pistes de l’origen. 

(De totes maneres, aquest coneixement t’ho respondria més correctament un 

agent rural.) 

Després de saber l’origen del foc, s’investiga i s’intenta trobar proves com 

“llumins”, o vidres, o altres objectes causants. 

 

- La sentència judicial dels focs de 1994 ha donat com a culpable del foc 

el mal estat de les línies elèctriques. 

Això és pràcticament segur que va ser Fecsa, perquè gent propietaris d’allà 

diuen que van veure que es va  originar sota de les línies. Arran d’això, hi ha 

hagut un canvi amb les línies de Fecsa, ara Endesa,  sobretot amb les línies de 

baixa tensió. Abans eren tres fils de cable que si es tocaven podien causar un 

problema, aquest cable es deia cable despullat. Ara, aquests cables van 

trenats, de manera que no hi pot haver cap problema. 

A més, amb el tema de manteniment Fecsa està obligada per llei també  a 

deixar neta una franja de vegetació de sota les línies, per tal de que si cau una 

guspira no causi danys. Aquesta llei és extreta del Decret 64/1995 que es va fer 
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arran dels incendis del 1994,  hi ha una sèrie de mesures pel tema de línies 

elèctriques, manteniment, entre altres. 

Després d’un gran incendi, sempre han sortit noves lleis. 
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9.1.5.2 Quico Soler (5 d’octubre de 2012) 

El Quico Soler pertany al cos d’agents rurals i treballa al Berguedà. 

 

- Quin record té de l’incendi del 1994? 

Més que res, el que és prevenció d’incendis, amb aquell foc va canviar molt. 

Bàsicament de les va cremar 27000 hectàrees el primer dia se’n va cremar 

moltes. El primer dia no hi havia res a fer. El bosc estava abonat, les condicions 

eren totalment propícies pel foc. Les altres hectàrees que es van cremar 

després es podria haver treballat més i si s’hagués treballat més s’hagués 

pogut evitar aquesta quantitat d’hectàrees. 

 

- Em podria explicar les mesures preventives d’incendis al Baix 

Berguedà? 

Aquí al Berguedà per sort fins llavors no havíem tingut grans incendis, i per 

aquesta raó, les mesures preventives no n’hi havia i si n’hi havia eren molt 

senzilles, com tenir els punts d’aigua nets, i els boscos també. Aquest foc del 

1994 va servir molt per fer noves mesures preventives. A partir d’aquí, es va fer 

uns decrets que obligaven a llaurar els camps en èpoques d’alt risc, un cop 

estaven cossetxats, i tot un seguit de coses que abans no hi eren. Hi van haver 

més ajudes, les ADFs. Sobretot també hi va haver unes mesures que sobretot 

és de després de tallades del bosc, com treure el brancatge, apartar-los dels 

camins, que tampoc es feia abans. Això costa molt que es faci perquè el tallar 

bosc es una tasca forestal que no dóna molt. El preu de la fusta va molt barata, 

i els propietaris no els hi és rentable. Per una banda, hi ha unes mesures de 

prevenció d’incendi que han de complir, però per altra no es pot perquè es 

perdria molts diners. 

 

- Com s’investiga un incendi forestal? 

S’ha desenvolupat una metodologia. Quan un foc és gran el foc t’indica un 

seguit de vestigis per tal de que puguis saber d’on prové i si anava amb molta 

forta. Com queda les gramínies, que són les herbes petites. Aquestes, si totes 

estan tombades cap a una banda, el foc li xucla la poca humitat que té i les 

absorbeix cap a on s’ha originat el foc. És a dir, van cap on ve el foc i no cap on 
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va. Les soques dels arbres fa com un robust. Els arbres després de l’incendi fa 

com una xemeneia. Darrere de l’arbre de d’on venia el foc queda cremat fins 

cap a munt, i d’aquesta manera es pot saber en quina direcció anava. Després, 

vas delimitant la zona de on s’ha pogut originar. Anar reduint amb fletxes fins 

que arribes a un punt que tot indica que el foc ha començat aquí. El problema a 

vegades és que apagant els incendis, els bombers trinxen proves. Llavors, 

quan ja delimites una zona petita, es busca metalls, si es pot trobar alguna 

cosa del mitjà d’ignició. Pots veure un llamp, un vidre, llumins, i després es pot 

observar quina causa ha sigut. 

 

- Quina és la tasca diària d’un Agent Rural? 

Durant els mesos d’estiu, sobretot és la vigilància. Des de mig matí, anar amb 

punts calents on hi ha més perills i intentar observar que no s’origini cap foc. 

Una cosa que es fa es un terç de la gent es queda més tard cap al vespre, 

perquè és quan hi ha més perill, es plega més tard. 

 

- Quina infraestructura cal mantenir per tal de ser eficaços en apagar un 

incendi? 

Si hi haguessin diners, cosa que ara no n’hi ha, el gran repte pendent és la 

neteja dels boscos. Un bosc tira perquè té material combustible per cremar. Si 

els boscos estan nets, el foc no pot tenir tanta virulència. Llavors, és més fàcil 

apagar-lo. Un cop està descontrolat i les condicions son dures, és molt difícil. A 

nivell de bombers, s’ha evolucionat molt amb les GRAF, en fer contrafocs i 

tallafocs, que de totes maneres, això és el que feien abans els pagesos. 

Després dels focs, s’han fet molts camps i més tallafocs. També s’han fet molts 

punts d’aigua i s’ha evolucionat amb les cubes. 

 

- Què em podria dir de la frase: “tenir cura avui és tenir futur per demà”? 

Que això està molt bé però la situació que estem actualment costa molt. 

Actualment es fa molt poc per tenir els boscos nets. Els propietaris o ho fan 

amb subvencions o no ho fan, i com que les subvencions cada vegada són 

menys doncs no ho fan. [exemple de la filla]. Per tenir-ho net es molt difícil 

econòmicament. 
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9.1.6. Serradora Boix 

9.1.6.1 Joan Boix (15 d’octubre de 2012) 

Joan Boix és el propietari i gerent de l’empresa “Serradora Boix”, fundada als 

anys 60. En formen part les empreses “Forestal Boix” i el projecte “Aplicacions 

energètiques de la fusta”. 

 

- Quin record en té dels focs de 1994 com a propietari afectat? 

Va ser molt fort. Va ser uns dies molt durs i complicats. A nosaltres se’ns va 

cremar tota la serradora que teníem. Quan va venir el foc ens va passar per 

damunt. Vam salvar la casa que tenim però tot lo altre va quedar arrasat. Per 

poc hi deixem la pell, perquè estàvem el meu pare i jo sols. 

 

- Em podria explicar com es va gestionar després de l’incendi la fusta 

cremada? 

Es va comprar tota la que es va poder. La fusta quan es crema en un bosc, 

perquè no prosperin els insectes s’ha de treure la fusta el més aviat possible. 

Això és un tema recurrent que tothom intenta treure-hi una mica de partit, 

perquè normalment quan hi ha sobre oferta d’una cosa els preus son més 

barats. En els moments que passa una desgràcia com aquesta, hi ha sobre 

oferta de fusta, i conseqüentment els preus baixen. Això, en aquell cas i en els 

incendis que hi van haver quatre anys més tard al Solsonès, el Govern d’aquí 

Catalunya va arribar a uns acords entre empresa i propietaris que això no 

passés, o que passés molt poc. A nosaltres ens van finançar els estocs per 

acumular fusta, també ens van pagar el tractament de perquè no es prosperés 

plagues, i tot una sèrie de coses. Tot això ens ho van garantir a canvi de 

comprar la fusta als propietaris pel mateix preu. No sempre va ser el mateix 

preu però normalment va ser com abans. 

 

- Quines característiques té aquesta fusta? 

La fusta quan es crema és morta. A partir d’aquí, n’hi ha per poc temps. Els 

primers mesos és com si fos verda, però a partir de l’any porta més problemes 

que avantatges. N’has de llençar molta al cap d’un any, i el rendiment que porta 

aquesta fusta és molt baixa. 
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- Els propietaris que he entrevistat, molts comenten que actualment els 

boscos es troben en situacions deplorables, ja que no és rendible 

l’explotació forestal. 

Aquesta és la nostra guerra. Això és un tema que dóna molt de sí. La nostra 

feina és fer una transformació de la fusta. No una explotació forestal com altres 

països, sinó que aquí tenim un cultiu que sempre es basa en fer aclarides. El 

bosc mediterrani s’ha de gestionar, si no es gestiona es crema, el bosc 

mediterrani és així. Els estius hi ha incendis i no hi ha res a fer, per tant, s’ha de 

treure càrrega de combustible als boscos. No hi han explotacions forestals 

només per treure la fusta que necessita la indústria, sinó que hi ha uns plans de 

gestió que el govern diu el que s’ha de fer a cada bosc i el que es pot fer en un 

període determinat que sol ser menys de 10 anys. Totes aquestes feines n’hi 

ha que lo que en surt paga les feines i n’hi ha que s’hi ha d’afegir diners. El fruit 

de la fusta de baixa qualitat no és suficient per pagar les despeses de fer 

aquest treball. En aquest cas, hi ha unes línies d’ajuts que don el departament 

on hi acaba d’arribar. Hi van arribar uns anys que hi havia molts diners que 

s’han gestionat molt malament, com moltes altres coses. Repartien diners. Hi 

havia casos que els propietaris podien vendre la fusta i nosaltres la cobràvem, i 

hi havia altres casos que no podíem fer aquesta feina. Tant per hectàrea, n’hi 

havia que van cobrar molts diners, i n’hi ha que no tant.  

Gestionar el bosc és un problema de la societat, de tots, i això clar, més o 

menys la gent ho va entenent que el bosc és un tema de la societat. Gestionar 

aquest bosc és un problema de tots. Nosaltres valoritzem el bosc dels 

productes que surten forestals, però clar, hem de fer un copagament amb la 

societat. Molta gent està a favor d’una gestió forestal, i nosaltres col·laborem 

per a que es pugui valorar la fusta. 

 

- Quines característiques té actualment la fusta dels boscos de la zona? 

Serveix només per a fer embalatges i palets. No es per fer mobles. No es pot 

fer perquè no té les característiques adequades. No és estable aquesta fusta. 

Per altra banda, hi ha maneres per estabilitzar la fusta, hi ha tècniques per 

estabilitzar-la. Nosaltres tenim un bosc que hi ha moltes espècies barrejades, i 

l’única cosa que se’n pot fer és lo més barat que hi ha, que és fusta per fer 
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palets. A part, hi ha llenya també per cremar, però no té una aplicació de 

qualitat. 

 

- Com està actualment el sector de la fusta? 

Està fotut, totes les serradores estan igual. No hi ha cap serradora que en 

aquests últims anys no hi hagi perdut diners. Estem en un punt crític que en els 

dos primers anys s’han perdut diners. Tots hi hem hagut de posar diners. Si 

això continua, demà que farem? No hi ha solució. 

 


