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NOTA DE PREMSA
Aquest darrer dissabte s’ha celebrat al municipi de Llers (Alt Empordà) la jornada “L’ecologia
del foc i el règim d’incendis en la gestió del paisatge”, organitzada conjuntament per
l’Associació d’Agrupacions de Defensa Forestal de l’Alt Empordà i la Fundació Pau Costa, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Llers, de la Universitat de Girona i de la Universitat de
Barcelona1.
L’objectiu de la jornada ha estat reflexionar sobre l’acceptació de la presència del foc a
l’ecosistema mediterrani i la necessitat d’un canvi de percepció des de la prevenció d’incendis a
la de paisatge resistent al foc.
La jornada s’ha desenvolupat a peu de territori, en diferents localitzacions del paisatge cremat
en el foc de La Jonquera del darrer juliol. S’ha buscat la participació dels assistents en un debat
moderat per un grup d’experts que han introduït els diferents temes que s’han anat tractant:
canvi d’usos del sòl i polítiques d’exclusió del foc, severitat i recurrència dels incendis, paisatge
resistent al règim d’incendis, convivència amb els incendis i autoprotecció i, finalment, gestió i
rendibilitat de la propietat forestal.
S’ha comptat amb la participació de 85 persones provinents d’àmbits molt diversos (tècnics
forestals, món de la recerca, serveis d’extinció, propietaris forestals, ramaders, alcaldes...), fet
que ha contribuït a enriquir el debat amb les seves aportacions.
Des de l’organització, valorem aquesta jornada com un primer pas per posar d’acord a tècnics,
professionals i gestors en la necessitat de sensibilitzar la societat del que és una realitat en el
nostre país: cal aprendre a conviure amb els incendis i integrar-los en el nostre paisatge,
economia i societat amb polítiques més racionals, ordenades i controlades.

Imatges del desenvolupament de la jornada als termes de Biure i de Terrades.
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Departament de Biologia Animal; Grup de Biologia de la Conservació.
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