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ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONCERTACIÓ POST-INCENDI FORESTAL LLUTXENT 2018
LLUTXENT, 13 DE SETEMBRE DE 2018 A les 17 HORES EN EL SALÓ D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DE
LLUTXENT
A aquesta primera reunió es convoquen als representants d'Ajuntaments i Associacions afectades per
l'incendi, així com a la resta d'administracions implicades (relació de convocats al final del text).
La reunió s'inicia a les 17.10 hores amb la benvinguda a totes les persones assistents (31) de part de
l'Alcalde de LLUTXENT Pep Estornell Catalá
A continuació el Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Francesc Xavier Quesada, destaca la importància
dels fòrums de participació i informació, com a instrument per a canalitzar les propostes que permeten la
regeneració del territori.
Recalca també que per primera vegada en l'acord del Consell per a iniciar les actuacions per a pal·liar els
danys produïts per l'incendi, a més de compensar els danys en infraestructures, es tenen en compte les
actuacions agroforestals que es necessiten per a la recuperació de sòls i paisatges per a garantir la seua
persistència.
Comunica al seu torn que les inversions a realitzar en actuacions d'urgència per part de les diferents
administracions són:
•

600.000 per part del fons de contingència de la CCAA

•

650.000 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

•

750.000 per part de l'Adm. Central

La Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals explica que l'objectiu de la reunió és ser un punt de
trobada bidireccional per a entre tots avançar en la regeneració de la zona incendiada, i destaca la funció
de les Mesas de Concertació, que des del 2015 es duen a terme, com un nou instrument on es compta
amb la societat civil per a col·laborar i treballar en el model de bosc que volem i en la prevenció d'incendis
forestals.
Posteriorment José Antonio Alloza, del CEAM exposa les línies generals de l'Informe sobre l'impacte de
l'incendi Forestal de Llutxent en els dies 14,16 i 17 d'agost de 2018 i desenvolupa les seues conclusions.
L'informe està en la pàgina web de la DG de Prevenció d'incendis forestals
A continuació, Josep Oltra, del Servei de Vida silvestre exposa l'afectació de l'incendi en la flora i fauna de
la zona, ja que el foc ha arribat a les zones centrals de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de
Mondúber-Marjals de la Safor i al Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Serres del Mondúber i
Marxuquera, àrees naturals que formen part de la Xarxa Natura 2000 i protegides per la seua importància
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per a la conservació de les aus, hàbitats i flora i també 2 micro-reserves. L'informe també està disponible
la citada web.
Mario Romero Vivo, Cap de Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, concreta que les inversions l'any 0,
les d'emergència, són de 600.000 per part del fons de contingència de la CCAA, 650.000 de la CHJ i 750
per part de l'Adm. Central, però que els treballs seran definits i coordinats per part de tècnics de la
Generalitat i realitzats per l'empresa pública TRAGSA, per la qual cosa no hi hauran problemes de
coordinació. Consistiran en actuacions d'urgència per a evitar riscos i afavorir la regeneració:

•

Retirada de la fusta cremada per a la construcció de fagines o estellat “in situ”, per a incorporació
com mulching, especialment en la proximitat de camins i pistes forestals, per a evitar
enderrocaments i problemes de circulació.

•

Construcció i recuperació de murs de bancals.

•

Construcció i recuperació de albarrades de pedra o fusta.

•

Manteniment extraordinari de camins i pistes forestals, a fi de permetre les labors de gestió i
seguiment de la regeneració de la zona incendiada.

•

Actuació silvícola sobre les espècies del gènere Quercus supervivents o els seus rebrots de cep i
arrel, per a garantir una bona propagació vegetativa.

•

Tala i escorçat o estellat de peus afectats per plagues.

•

Col·locació, control i eliminació de punts esquers per a la prevenció de plagues.

•

Mesures per a la recuperació de la fauna.

Per la seua part, la AVSRE actuara en urbanitzacions i zones urbanes i l'Oficina Única Postemergència
gestionarà les ajudes de l'Acord del Consell. I les actuacions de la Confederació Hidrogràfica del Xuquer
serà en llits i barrancs.
Presa la paraula Salvador Bru de la Diputació de València, que a través de l'empresa pública Divalterra
prioritzarà dins del pla de treball, les actuacions de les brigades en la zona afectada per l'incendi. S'ofereix
a més a prestar assessorament tècnic als ajuntaments per a realitzar les valoracions.
També s'està analitzant l'efectivitat de les faixes com a línies de defensa segons el grau de severitat de
l'incendi, en aquest cas concret, molt intensa i en alguns moments fora de capacitat d'extinció.
També es tracta el tema del voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals, oferint la possibilitat
als ajuntaments que han demanat ajudes per a la vigilància i no han pogut executar-les íntegrament
perquè modifiquen les zones d'actuació a àrees no afectades per l'incendi o dissenyen actuacions de
voluntariat postincendi, per a això se'ls ofereix assistència tècnica des del servei de conciliació d'usos i
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sensibilització.
L'alcalde de Llutxent exposa el projecte Fènix, que recull totes les propostes suggerides per a regenerar la
il·lusió i actuar sobre el paratge natural del Surar, és un document obert i inacabat, coordinat pels
ajuntaments de Pinet i Llutxent. ( es pot consultar en la web dels citats ajuntaments). Dins de les
propostes es troba per exemple l'elaboració de PLPIF dels ajuntaments, projectes de compostatge i
biomassa. En projectes de sensibilització estan la reconstrucció de l'aula ambiental, però aquesta vegada
en pedra, la importància d'involucrar a la comunitat educativa en les labors de regeneració com a
aprenentatge i conscienciació per a les futures generacions. Igualment, s'implicarà els estudiants de
l'extensió universitària de Gandia, que podrien elaborar projectes de final de curs entorn de la restauració
del perímetre, jornades del voluntariat, itineraris botànics. Quant a les infraestructures la millora de les
infraestructures d'ajuda a les tasques d'extinció en el paratge com la construcció de tres basses per a
proveir als helicòpters. També es proposa un pla de foment del manteniment d'àrees de discontinuïtat
mitjançant la recuperació de pastures amb destinació ramadera o per a ús de la fauna silvestre o
cinegètica, així com la creació de vivers amb espècies de la zona. Aquests són només uns dels projectes
proposats.
S'estableix un torn de paraules en els quals el representant de l'ajuntament de Pinet es mostra satisfet pel
projecte conjunt i la rapidesa d'actuació i agraeix la participació ciutadana per a realitzar el projecte.
El representant de l'Ajuntament de Gandia i altres municipis afectats feliciten les propostes de participació
dels ajuntaments implicats en el projecte Fènix i comunica que també tenen un Consell de Participació per
a canalitzar les propostes, exposa la importància d'evitar irresponsabilitats, la necessitat d'una ràpida
actuació dels mitjans d'extinció, en els primers 15 minuts, i la importància del postincendi, que per
primera vegada s'està abordant amb la importància que toca.
El representant dels caçadors de la zona exposa que tampoc s'ha d'oblidar la zona no cremada limítrofa a
l'incendi, que és on acudirà la fauna. Manifesta la importància dels caçadors lloc que realitzen inversions
en infraestructures, que s'han destruït i que han de refer a pesar que no poden caçar en la zona cremada.
I són importants per al control de determinades espècies com els senglars, que s'han desplaçat s'han
multiplicat i viuen en zones de barrancs i canyars
El representant de Palma de Gandia s'ofereix per a col·laborar, encara que l'afecció en el seu municipi ha
sigut insignificant, que no tenen més que posar-se en contacte amb l'ajuntament.
Els assistents agraeixen que s'escolten les seues opinions i peticions.
S'acaba la reunió a les 20 hores
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