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Butlletí número 12 de la Fundació del Món Rural (FMR), del 4 de juny de 2008

Tema de la quinzena
La FMR ha organitzat un cicle de conferències arran dels 10 anys del gran incendi de 1998 que va
assolar la Catalunya Central

Un món rural viu, un paisatge sense cendres
Transcorreguts 10 anys des del gran incendi forestal de la Catalunya central (18 a 21 de Juliol de
1998) que va cremar prop de 24.000 ha de les comarques del Solsonès, Bages, l’Anoia i la
Segarra, des de la Fundació del Món Rural pensem que hem fer balanç del que s’ha fet al
respecte i visualitzar les perspectives de futur a Catalunya en aquesta matèria. Per això, durant
les darreres setmanes, s'han celebrat jornades a Barcelona, Manresa, Solsona i Pinós en les quals
s'han abordat diferents vessants d'aquesta problemàtica. En aquests actes s'han tractat temes
com ara la planificació del risc d'incendi, la gestió forestal i agroramadera o les afectacions
socioeconòmiques dels incendis, un fenomen que està modificant les seves causes en els darrers
anys.
Un fenomen canviant
Deixant de banda els condicionaments externs com la climatologia i topografia, la causalitat dels
grans incendis està estretament vinculada als processos i dinàmiques que caracteritzen l’actual
desenvolupament del món rural. L’abandonament de les activitats agràries, l’èxode de població
rural, el desequilibri territorial i la terciarització de l’economia rural són alguns dels factors que
influeixen
negativament
en
la
determinació
del
risc
d’incendi.
La dinàmica actual possibilitaria un increment del risc de propagació dels incendis degut a una
major continuïtat del combustible forestal i una menor capacitat d’incidència en la detecció i
extinció per la falta de coneixedors del territori. Tot això va acompanyat d’una major freqüentació
i presència en les zones forestals per part de població poc conscienciada i, finalment, l’augment
d’infraestructures de risc al territori (com poden ser línies elèctriques, la xarxa viària, abocadors,
etc.) la qual cosa comporta un major risc de possibilitats de declaració d’un incendi.
Els efectes dels incendis no es poden reduir al nivell estrictament de “boscos”, sinó que s’han de
valorar els que produeixen en les explotacions agràries i, de forma més genèrica, en el propi medi
o en el món rural per poder comprendre la complexitat del fenomen. Així doncs, es tracta d’una
problemàtica d’escala nacional, que ens afecta a tots, més o menys directament, però, en
definitiva, que afecta al país: Catalunya.
Un món rural viu, una eina clau contra els incendis
En termes socials, econòmics i ecològics, impulsar un país amb un món rural “viu” seria una eina
bàsica per assegurar l’equilibri i la gestió territorial necessàries per a la minimització del risc
d'incendi, tant en l’esfera de la prevenció, l’extinció com de la restauració de les zones afectades.

Diagnosi socioambiental de la zona afectada pel gran incendi de la Catalunya Central. Evolució
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Notícies
La FAO debat sobre la crisi alimentària mundial
Entre el 3 i el 5 de juny se celebra la 'Conferència d'Alt Nivell sobre la Seguretat Alimentària
Mundial: els Desafiaments del Canvi Climàtic i la Bioenergia' en la qual es tractaran problemes
com la fam, que afecta 850 milions de persones, i la pujada dels preus dels aliments i els seus
efectes
socials. Web
de
la
FAO.
El sector ramader aposta per la gestió integral de les dejeccions
La necessitat de gestionar de manera integral les dejeccions ramaderes és la principal conclusió
de la primera edició del Congrés Espanyol de Gestió Integral de Dejeccions Ramaderes, organitzat
pel GIROCT a Barcelona el 16, 17 i 18 d’abril. Més info.
Neix el Centre d'Estudis i Documentació de la Dona Rural
La Federació de Dones i Famílies de l'Àmbit Rural (AMFAR) és la impulsora del Centre d'Estudis i
Documentació de la Dona Rural Espanyola que pretén cobrir els buits actualment existents en
l'àmbit de la recerca en aquesta matèria. Centro de Estudios y Documentación de la Mujer Rural
Española (CESMU)

Iniciatives rurals
Una cooperativa al Bages gestionarà la biomassa amb finalitats tèrmiques
Dotze associacions de defensa forestal del Bages han constituït la cooperativa Productes Forestals
de la Catalunya Central per aprofitar la biomassa dels boscos i fer-ne un correcte manteniment de
la massa forestal. Més info.

Agenda
I ara que?: El 5 de juny a Pinós té lloc la darrera jornada del projecte 'Un món rural viu, un
paisatge sense cendres', impulsat amb motiu dels 10 anys del gran incendi que va afectar la
Catalunya central el 1998 i organitzat per la FMR i el CTFC. Nota de premsa del 15 de maig. Nota
de
premsa
del
22
de
maig.
Nota
de
premsa
del
29
de
maig.
La despoblació al món rural: El proper 12 de juny a Molina de Aragón se celebrarà la

jornada 'La despoblació al món rural' impulsada pel Centro de Estudios sobre la Despoblación y
el Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR).
Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari: El 13 de juny es presentaran
els resultats del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari del primer trimestre
de 2008, un estudi que impulsa la FMR, en un acte que estarà presidit pel conseller d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena.
És notícia el món rural?: El 18 de maig tindrà lloc a la seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya a Barcelona la jornada 'Es notícia el món rural? La pluralitat territorial als mitjans de
comunicació' organitzada per la FMR amb la col·laboració del Consell Audiovisual de Catalunya i el
Col·legi de Periodistes.

Bibliorural
El món rural al segle XXI: un compromís entre la cultura rural, les infraestructures de
comunicació, les noves tecnologies i la iniciativa local: Aquest estudi, que signen Antoni
Tulla i Montserrat Pallarès, professors del Departament de Geografia de la UAB, se centra en
identificar els tipus de «paisatges estructurats» que permetin fonamentar la teoria de l’evolució
històrica
dels
paisatges.
Guia d’iniciació a la conservació de varietats tradicionals: És una guia adreçada a tot tipus
de públic, elaborada per iniciar-se al cultiu i experimentació amb varietats locals. Aquest manual
explica en què consisteix aquest projecte i dóna les claus per conservar i multiplicar aquestes
varietats.
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