
RESUM-CONCLUSIONS JORNADA SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS I 
COL·LECTIUS Després D'UN INCENDI 
 
El passat 8 d'octubre la SASE va organitzar una jornada sobre la participació dels col·lectius 
conservacionistes després d'un gran incendi. 
Van participar unes 20 persones , primer visitant una zona cremada de l'incendi d'Artana ocorregut 
al juliol del 2016 on Rafa Vercher va exposar en diversos punts quina era la situació del bosc fa 50 
anys i quina és l'actual: 
Als anys 50 es cultivaven totes les terres i el bosc estava viu i net per què s'utilitzava el sotabosc per 
a combustible a les fàbriques d'Onda. 
Aquest abandonament suposa un augment considerable de la superfície forestal, a causa de 
l'abandonament de cultius de secà d'uns anys ençà, per la forta emigració en els anys 60 cap a la 
Plana i altres zones industrials. 
Hem de tindre present que el foc forma part de l'ecosistema del bosc mediterrani. 
Les terres cultivades impedixen l'avanç del foc per la discontinuïtat entre el bosc i l'horta. Resulta 
molt més rendible incentivar el cultiu de terres (cultius de secà com oliveres, ametllers, garroferes, 
vinya) que apagar un gran incendi. Si pensem que el foc està ací, que un dia o altre afectarà 
qualsevol bosc, evitarem un gran incendi si aconseguim que hi haja poc de combustible al bosc i 
que els boscos siguen com mosaics amb zones de pastura, d'aprofitament silvícola, agrícoles, pistes 
amb tallafocs, zones amb cremes controlades, ... 
 
Gràcies als abancalaments i a l'ecosistema dels nostres boscos, la regeneració després d'un incendi 
sol ser bona. 
L'ús del bosc actualment ha canviat molt del de fa 50 anys, abans vivien, en part, del bosc. 
 
Els actuals pobladors del País Valencià necessitem els boscos verds perquè d'ells depèn la qualitat 
de l'aire i l'aigua que necessitem per viure i hem de reclamar als nostres governants que dediquen 
els recursos necessaris per a què tornen a poblar-se les zones rurals a persones que cuiden els 
nostres boscos creant eixe mosaic que permeta la convivència de bosc i foc. 
 
S'informa del seguiment que es vol fer des de la SASE d'anar fent fotos de tres llocs diferents cada 
tres o quatre mesos i estudiant l'evolució de és la regeneració del bosc cremat. 
Ja en Almedíjar, Alfons ens va explicar com va anar l'incendi d'Artana. 
A continuació es va convidar a Luís Suller, coordinador d'Ecologistes en Acció de la Serrania per 
tal que ens explicarÀ com van viure ells els postincendi del 2012 (incendi d'Andilla) 23.000 has 
cremades i el paper de la seua entitat. 
Després d'exposar i explicar la mala gestió que va haver-hi en l'extinció de l'incendi i després com 
es va gestionar l'extracció de la fusta cremada. 
Algunes de les conclusions del que es va parlar són: 
 
En prevenció: 
1- Molt important que els diners es gasten en prevenció en lloc d'extinció, és molt més econòmica la 
prevenció que l'extinció, on es podrien invertir a regenerar els cultius de secà, en mantenir les pistes 
forestals en bon ús i fer faixes auxiliars als costats de les pistes , conseqüentment aquests treballs 
podrien fer-se pels habitants dels pobles i seria una forma de fixar població. 
És molt important que la gent dels pobles puga traure un aprofitament dels boscos. 
2- Que treballem en xarxa i siguem coneixedors d'altres iniciatives en altres llocs per tal de poder 
importar models de prevenció que es duguen a terme en territoris similars. 
3- Ser capaços de generar propostes com aprofitar la biomassa del voltant dels pobles i utilitzar-la 
en els edificis públics del municipi, un exemple és el municipi de Serra, al parc natural de la 
Calderona. 
 



En extinció: 
4- Que podrien haver voluntaris dels pobles afectats col·laborant en les forces d'extinció d'incendis i 
coordinats en protecció civil, a causa del seu coneixement del territori. 
Que podem fer: 
- Després d'un incendi és millor no intervenir fins passat un temps i evitar per tot els mitjans la 
pèrdua de sòl. 
- Existixen cada vegada més espais on associacions i col·lectius hem de trobar-nos i participar, com 
per exemple la Plataforma Rural (en l'àmbit estatal), els GAL (en l'àmbit comarcal i supracomarcal) 
i el Parc Natural. 
 
- Caldrà promoure la col·laboració i la celebració d'activitats conjuntes amb les associacions de 
l'Espadà que han atés la convocatòria, considerant-ho com una oportunitat per obtenir més 
presència de la SASE en la comarca. 
 
- La SASE ha de considerar fonamental l'organització d'activitats de voluntariat ambiental, 
especialment relacionades amb els incendis forestals, encara que poden haver-ne d'altres. En el 
disseny d'aquestes activitats s'haurà de prioritzar la participació de persones que residisquen a 
l'Espadà. 
 
- Es considera que el govern de la Generalitat és avui molt més receptiu a implantar mesures de 
protecció i recuperació dels nostres boscos que en legislatures passades, per aquest motiu, cal fer-li 
arribar iniciatives i projectes, degudament plantejats i recolzats, que el forcen a aplicar polítiques 
adreçades a dinamitzar les zones rurals de muntanya. 
 
- Atenent a la poca presència d'entitats i persones implicades en el desenvolupament rural de les 
zones de muntanya, es considera fonamental establir una xarxa de contactes entre les que es 
mostren interessades a treballar en aquests temes per compartir projectes, activitats, experiències, ... 
 
Respecte a la valoració de la jornada: 
 
- Les entitats que van participar són suficients per a considerar que pot haver-hi un punt de partida 
per intentar una major implicació de la SASE en la protecció i recuperació dels boscos de l'Espadà. 
 
- La poca participació de persones que visquen a l'Espadà mostra la gran tasca que cal fer per a 
aconseguir que els habitants de la Serra s'impliquen en la seua conservació. 
 
- Va semblar que hi va haver entre els participants gran coincidència en el diagnòstic dels 
problemes de les zones rurals de muntanya i en l'establiment de les línies de solució. Açò permet 
que la poca gent que hi ha implicada, puguem treballar en la mateixa direcció. 
 
-Sembla que revertir la situació d'abandonament de boscos és prou inviable a causa del gran treball 
que s'ha de fer tant per entitats públiques com privades, com que les entitats amb interés són ben 
poques i el treball a fer moltíssim, tan econòmicament com humanament. 
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