
ELS ÓSSOS TAMBÉ T’ABRACEN, MENTRE  ET  FAN TROSSOS. 

Les mostres de suport i d’estimació que hem rebut d’arreu de la comarca ens han 

emocionat. Ens ajuden a superar la sensació de fracàs que no podem deixar de sentir 

quan han mort quatre persones i s’han cremat 13 mil hectàrees. Per aquesta raó, les 

bomberes i els bombers us estem molt agraïts. 

En canvi, ens fan fàstic els elogis hipòcrites que ens han dedicat polítics dels partits 

que, a Barcelona, a Madrid i a Brussel·les, han votat i votaran a favor d’unes retallades 

que estan desmuntant els serveis públics. Aquests elogis, són l’abraçada de l’ós. 

Les retallades han afectat la nostra capacitat per extingir incendis. Tenim menys gent 

disponible i menys vehicles i el material avariat sovint no es substitueix.  

La gent de l’Empordà  ha de saber que podia haver estat molt pitjor. Per posar només 

un exemple, el govern de la Generalitat es proposava contractar una tercera part dels 

Auxiliars Forestals d’estiu. Els incendis d’aquesta primavera, els van obligar a rectificar. 

La desgràcia de les comarques afectades, ha fet la sort de l’Empordà. 

El Conseller d’Interior ja ha trobat a qui culpar: un fumador irresponsable. Altres 

vegades han estat els piròmans o els pagesos descuidats. Els governants els utilitzen 

per traspassar les seves responsabilitats;  perquè és evident que si els nostres boscos 

no estiguessin tan abandonats, aquestes conductes farien ben poc mal. 

Aquí i a tota l’Europa mediterrània, s’ha fet una política agrícola que ha exterminat els 

pagesos. El resultat és que al bosc hi ha una quantitat enorme de combustible i que les 

masses forestals tenen massa continuïtat, per l’abandonament dels camps.  

Quan es donen unes condicions  meteorològiques  excepcionals, el foc agafa una gran 

intensitat i no trobem línies de defensa.  Llavors s’acaba cremant tot el que hem salvat 

en els anys anteriors. Aquesta és la CAUSA;  la mare de tots els incendis forestals. Si no 

es resol aquest problema, tornarem a veure cremar la nostra comarca. És cert que 

calen més bombers, però els bombers no som LA SOLUCIÓ. 

Us diran que gestionar bé els nostres boscos no és rentable. Ho diran els que han 

construït AVES sense viatgers i aeroports sense avions. Us ho diran els que han abocat 

milers de milions al pou sense fons de caixes i bancs.  

Vosaltres teniu el poder per canviar les coses. Només la pressió social els obligarà a 

modificar les seves prioritats. Tot és a les vostres mans. 

Bombers Indignats. Regió de Girona. 


