NOTA DE PREMSA

JARC aconsegueix flexibilitzar les mesures establertes
pel Departament d'Agricultura en la prevenció d’incendis
•

L’organització agrària reivindica sobretot la necessitat de cooperar, i no imposar, en
aquest tema

Quan s’està preparant la nova campanya de cereals, JARC ha valorat les mesures imposades el 2013
per a prevenir els incendis durant la recollida del cereal.
En aquest sentit, destaca el que va traslladar durant una reunió amb el DAAM i altres organitzacions:
que la cooperació, i no la imposició, és l’única manera en què s’assolirà bons resultats, perquè
l’Administració necessita del territori. Els productors i productores, amb activitat agrícola o ramadera,
ajuden a mantenir un territori net i reduir riscos. A més, són guaites privilegiats repartits arreu del territori i
els primers en treballar en l’extinció dels focs amb el propi treball i els seus mitjans.
L’Organització ha manifestat sempre la seva oposició a regular per Decret mesures a aplicar, una
forma d’actuar que posa el focus en l’activitat agrària com a generadora de focs i que no explica a
l’opinió pública el paper cabdal que té en la conservació del territori, i en la prevenció i lluita contra els
incendis.
Pel que fa a les mesures que es decretà el 2013, JARC ha destacat com a positiu que ha servit per a
que es revisi els extintors de les màquines i, en cas necessari, es substitueixin per extintors d’escuma en
base d’aigua, més efectius per a sufocar el foc a la palla.
No obstant, ha expressat la poca practicitat de les motxilles amb aigua, difícils de trobar a més en
determinats territoris, i que és inviable que el conjunt de recol·lectores de cereal disposin d’emissores,
tant per motius administratius com per disponibilitat.
Per a l’any 2014, i a l’espera de com es redacti la normativa definitiva, es mantindrà l’obligatorietat de
portar quatre equips d’extinció, però es podrà triar entre motxilles d’aigua i/o extintors d’escuma en
base d’aigua. Alhora, es continua apostant per les emissores com a mitjans de comunicació, però
s’admet l’ús de telèfons mòbils enlloc d’aquestes. Finalment, es treballarà en els protocols de
comunicació per a facilitar els avisos recíprocs entre l’Administració i els productors.
JARC exposa que la flexibilització de les mesures recolza el que ha defensat sempre: cooperació enlloc
d’imposició. Recorda que el 2010 es va consensuar amb el sector un codi de bones pràctiques al
respecte, que el DAAM va manifestar llavors que era innecessari regular-ho per Decret com
proposaven altres Departaments, i que fer-ho podia ser entès per algú com una criminalització del
sector. Aquest discurs, que ha canviat, és el que JARC defensa plenament, fet que ha motivat en
algun moment tensions entre l’Administració i l’Organització.
Un any com el 2013, benigne climatològicament, no ha posat a prova les mesures establertes en el
Decret, però s’ha evidenciat durant la reunió que les obligacions poden no ser el camí, sinó la
cooperació i la coordinació.
Per més informació:

-

Lluís Viladrich (Cap sectorial de cultius herbacis de JARC): Tel. 629 750 091

Lleida, 8 d’abril de 2014.
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