
    FOC AL BOSC 
 
 
Els boscos mediterranis passen un període especialment crític durant els mesos 
d’estiu, en els quals és molt fàcil que s’hi cali foc. Les altes temperatures, la sequera 
persistent i les imprudències dels ciutadans han estat la causa principal de la 
pèrdua de superfície forestal al nostre país. 

Sabies què? 
La darrera dècada s’han cremat prop de 300.000 ha als Països Catalans. 
Això representa més de 50 milions d’arbres. Més de la meitat dels incendis són a 
causa de negligències per part dels ciutadans. Les repoblacions forestals són 
mínimes a Catalunya i les poques que es fan empren espècies que no responen a 
les necessitats ecològiques de les zones, sinó que són espècies de creixement ràpid 
fàcilment incendiables, que obeeixen a uns interessos econòmics, més que a la 
necessitat de recuperar un ecosistema degradat. La causa de la major part dels 
incendis són les activitats de lleure dels ciutadans, que surten al camp i no pensen 
en el perill que suposa passar un dia agradable, amb costellada inclosa, per la 
qual cosa encenen un foc que pot ser l’inici de l’incendi. Encara que nosaltres 
mantinguem el foc petit, aquest desprèn espurnes que volen amb l’aire i que poden 
incendiar la fullaraca o la pinassa de terra. 
Alguns desaprensius que acampen a la muntanya fan les fogueres molt grans i 
això representa un autèntic perill per a la vegetació dels voltants. I no només es 
veuen afectats els arbres i les altres plantes, sinó les poblacions de mamífers, 
insectes, rèptils, etc. Altres causes que poden ser els detonants d’un incendi són els 
vidres d’ampolles que deixem al bosc i que fan de lupa fins a provocar el foc, 
una burilla de cigarret llençada des del cotxe o durant el passeig pel bosc o un 
camí rural, un llumí mal apagat, que poden incendiar l’herba, etc. 

Coses fàcils de fer: 
-Evitem fer foc tant al  bosc com al camp. 
-A l’estiu per anar al camp ,fem-nos menjars freds que no s’hagin de coure ni 
escalfar. 
-Evitem llançar burilles i objectes encesos per la finestra del cotxe. 
-Evitem deixar ampolles o plàstics que puguin contribuir a encendre un foc. 
-Deixem el cotxe a les vores del camí o en un lloc de vegetació baixa.  
Recordeu que hi ha una ordre de la Generalitat de Catalunya que prohibeix fer 
foc al bosc sota cap concepte del 15 de maig al 15 d’octubre.     


