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El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 18 / d’agost / 2020 s’adoptà l’acord següent:

Per l’Alcaldia-Presidència es concedeix el torn de paraula al portaveu de la CUP,
Xavier Queralt Queralt, el qual dona compte de la moció de la CUP per exigir la
continuïtat dels punts de guaita forestal a les Terres de l’Ebre i a la resta de
Catalunya, que consta del següent tenor literal:
MOCIÓ
El passat 14 d’abril, en ple estat d’alarma per la pandèmia del COVID19, el Govern
català va anunciar l’acord de govern pel qual es clausurarien les 9 torres de guaita
forestal de les Terres de l’Ebre i 38 restants a la resta de Catalunya. Anunciat com
una “aplicació de mesures de racionalització de les tasques de detecció i vigilància
d’incendis forestals dels Bombers de la Generalitat”, no només s’anunciava el
tancament de les torres de guaita sinó que també es retallaria el nombre d’ajudants
d’ofici forestal (reforç de bombers per a la campanya d’incendis forestals) en més de
200 persones, el que suposa un 35% menys de personal contractat per a la
campanya d’incendis forestals. Per tant, dita “racionalització” pot deixar a unes 300
persones sense feina amb l’actual context de crisi econòmica. La magnitud d’esta
impacte a les Terres de l’Ebre, seria equivalent a que es deixés sense feina a més de
300 persones a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I així volem fixar població a les
comarques.
A més a més, tot plegat, a només dos mesos de l’inici del període d’alt risc
d’incendis, 15 de juny, en una campanya forestal, que degut a les pluges abundant
dels últims mesos, serà encara més complicada de lo normal. Hem de recordar que
mentre estem vivint una crisi sanitària d’abast mundial, en portem una altra, la crisi
climàtica, que està fent augmentar l’aridesa del planeta i Les Terres de l’Ebre som un
territori que l’estem patint i la patirem molt més severament que a altres llocs del país
i del món, comportant un augment de Grans Incendis Forestals com els de l’any
passat a la Ribera d’Ebre. Per tant, s’està cometent una enorme irresponsabilitat que
pagarem ben aviat perquè tenim desenes de milers d’hectàrees al territori sense cap
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tipus de gestió forestal des de fa 50 anys i milers d’hectàrees agrícoles abandonades
cada any que acaben essent masses forestals preparades per a cremar amb
intensitats que superen la capacitat d’extinció dels equips de Bombers.

Per tant, l’administració catalana no pot rentar-se les mans adduint que la ciutadania
té mitjans electrònics per avisar de les columnes de fum. Sembla que hi ha algú que
desconeix tots els forats negres sense cobertura de telefonia mòbil als espais
forestals, per tant, sense possibilitat d’avisar, i que alhora es pensa que durant els 3
mesos d’alt risc d’incendis forestals, hi ha gent escampada per tot el territori com si
fos el mes d’agost. Qui prenen estes decisions, són conscients que els guaites
només haurien d’estar actius del 15 de juny al 15 de setembre sinó que a un territori
com les Terres de l’Ebre, els hauríem de tenim actius des de com a mínim l’1 de
maig fins al 31 d’octubre? El canvi climàtic ha ampliat el període amb alt risc
d’incendi. Per tant, no es pot entendre ni que una càmera ni que la població en
general siguen les encarregades de donar el servei que actualment donen els
guaites. Sembla, però, no a tota Catalunya la situació serà igual ja que la Diputació
de Barcelona, manté el seu Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
que per a l’any 2020 comptarà amb 259 persones contractades entre guaites,
informadors, operadors de comunicacions i responsables de control.
És per això que la CUP Alcanar – Les Cases presentem la present moció en suport
al col•lectiu de guaites forestals ui les reivindicacions que anuncien i per mostrar el
desacord amb la decisió presa pel govern de la Generalitat de Catalunya i que per
tant, proposem al Ple aprovar els següents
ACORDS:
PRIMER. Que l’Ajuntament d’Alcanar exigeixi la retirada de l’acord de mesures
anunciat el 14 d’abril per part de la Generalitat de Catalunya i es contracten tots els
guaites forestals i els ajudants d’ofici forestal com a mínim com els de 2019.
SEGON. Donar total suport a les reivindicacions del col•lectiu de guaites forestals i
que per tant, que es mantinguen totes les torres de guaita.
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El col•lectiu de guaites forestals ja porta uns quants anys de lluita, primer per la
deixadesa de l’administració catalana en no invertir els recursos econòmics
necessaris per habilitar a totes les mesures de seguretat les torres i els llocs de
guaita, i en segon lloc, pels intents reiterats de ser substituïts per càmeres de
vigilància. Ara denunciem que es vol desmantellar en cos de professionals amb un
informe de la conselleria d’Interior amb moltes falsedats i dades errònies. El mateix
cos reconeix que els avenços tecnològics són positius per millorar el servei que
donen i han de ser complementaris però en cap cas substituïbles. Per tal que es
tinga clar, un guaita forestal és una persona formada per a la detecció de columnes
de fum que poden evolucionar en incendis forestals i que dona suport al cos de
Bombers que es desplaça a la zona de l’incendi. A més a més, una altra tasca que
tenen és la d’evitar milers de sortides innecessàries dels Bombers degut als milers
de trucades al 112 que fa la ciutadania en veure una columna de fum que només és
una crema de restes agrícoles.
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TERCER. Que la Generalitat, un cop acabada la campanya forestal, inicie una
negociació amb el col•lectiu de guaites per tal d’establir les bases del funcionament
futur de les torres de guaita i els seus professionals.
QUART. COMUNICAR el present acord al govern de Catalunya, al president del
Parlament, als grups parlamentaris i al delegat del govern a les Terres de l’Ebre.
.../...
Finalment, s’aprova per unanimitat la moció presentada.
Seguidament se sotmet l’esmena a votació en el sentit de modificar el punt segon on
es fa referència a les “torres de guaita”, perquè es digui “punts de guaita”, la qual
s’aprova per unanimitat, amb l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Que l’Ajuntament d’Alcanar exigeixi la retirada de l’acord de mesures
anunciat el 14 d’abril per part de la Generalitat de Catalunya i es contracten tots els
guaites forestals i els ajudants d’ofici forestal com a mínim com els de 2019.
SEGON. Donar total suport a les reivindicacions del col•lectiu de guaites forestals i
que per tant, que es mantinguen tots els punts de guaita.
TERCER. Que la Generalitat, un cop acabada la campanya forestal, inicie una
negociació amb el col•lectiu de guaites per tal d’establir les bases del funcionament
futur de les torres de guaita i els seus professionals.
QUART. COMUNICAR el present acord al govern de Catalunya, al president del
Parlament, als grups parlamentaris i al delegat del govern a les Terres de l’Ebre.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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