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Fitxer 1 

 

 

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 

VIII legislatura / Vuitè període / Dilluns, 18 de gener de 2010 

 
 

Comissió de Justícia, Dret 

i Seguretat Ciutadana 

 
Presidència 

de l'I. Sr. Jordi Montanya i Mías  

 

 
Sessió núm. 51  

SESSIÓ NÚM.  51 

La sessió s’obre a . Presideix el Sr. Montanya i Mías, acompanyat del vicepresident, 

Sr. Chaib Akhdim, i de la secretària, Sra. Ribera i Puig. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. 

Pau i Vall. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Corominas i Díaz, Sr. Cuminal i 

Roquet, Sra. De Gispert i Català, Sr. Homs i Molist, Sr. Nadal i Malé, Sra. Ribera i 

Garijo i Sr. Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Carreras Tort, Sr. 

Labandera Ganachipi, Sra. Pardell Veà, Sr. Pérez Ibáñez i Sra. Santos i Arnau, pel G. 

P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Aragonès i Garcia, Sr. Estradé i Palau, Sra. 

Gomà i Pons i Sr. Vigo i Sallent, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. 

Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Sr. Bosch i Mestres i Sr. 
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Milà i Solsona, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, i Sra. De Rivera i Pla, pel G. Mixt. 

Assisteix/-en a aquesta sessió... 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el 

conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre l'incendi al massís del 

Port (tram. 355-00130/08). Conseller, del Departament d'Interior, Relacions 

Institucionals i Participació. Sessió informativa. 

2. Sessió informativa de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el 

conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre l'incendi al massís del Port (tram. 355-

00131/08). Conseller, del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Sessió 

informativa. 

 

El president 

Bon dia a tothom. Donem inici a la sessió informativa d'aquesta comissió, on hi haurà 

la compareixença dels honorables consellers, als quals donem la benvinguda, així 

com dels tècnics que els acompanyen. 

I sense més, en primer lloc, donarem la paraula a l'honorable conseller Francesc 

Baltasar, a continuació a l'honorable conseller Joan Saura, i així mateix, a 

l'emparament del que disposa l'article 151.3, intervindrà també el subdirector general 

operatiu Joan Rovira. Per tant, els membres del Govern s'hauran de repartir l'hora 

d'intervenció que tenen de la manera que creguin adient. Amb posterioritat, si els 

sembla i no hi ha cap inconvenient, farem un recés de cinc minuts, i donarem lloc a les 

intervencions dels diferents grups parlamentaris. 

Per tant, sense més, honorable conseller Baltasar, quan vulgui té la paraula. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge (Sr. Francesc Baltasar i Albesa) 
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Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, bon dia president, bon dia, consellers, 

senyores i senyors diputats, alts càrrecs i representants dels Mossos d'Esquadra, dels 

bombers i dels agents rurals aquí presents. 

Fem aquesta compareixença a petició pròpia i conjunta dels dos consellers davant 

d'aquesta comissió per tal de contribuir a clarificar els dramàtics fets que van tenir lloc 

a l'anomenat Incendi d'Horta de Sant Joan el passat mes de juliol. 

Avui fa una setmana, vaig explicar davant dels mitjans de comunicació que quan 

tinguéssim tota la informació l'analitzaríem i revisaríem a nivell intern, així, el mètode 

d'investigació que es va anar aplicant a aquell incendi; que reconeixeríem els 

possibles errors i els explicaríem. 

Després d'analitzar detalladament tota la informació que vull recordar que estava sota 

secret de sumari, hem arribat a la conclusió que una ubicació errònia del punt d'inici 

del foc, avalada en el seu moment per diferents testimonis qualificats, va portar a les 

investigacions del Cos d'Agents Rurals cap a una hipòtesi de treball que no va ser la 

correcta. Es va cometre, doncs, un error. I així, les conclusions de la investigació van 

quedar invalidades. Voldria demanar disculpes per les possibles conseqüències que 

se n'hagin pogut generar. 

Per què el Cos d'Agents Rurals va arribar a les conclusions que va fer públiques el 24 

de juliol? En primer lloc, vull deixar clar que en cap moment hi ha hagut cap 

precipitació o intencionalitat de cap tipus a l'hora de portar les conclusions a què es va 

arribar i de les quals vam donar compte amb la màxima transparència. En cap 

moment s'ha mentit, ni s'ha volgut amagar res. Tampoc hi ha hagut cap negligència 

professional del Cos d'Agents Rurals. Després de tancar-los l'estudi, el Cos d'Agents 

Rurals va determinar que estaven convençuts i en condicions d'explicar la causa de 

l'incendi. En aquells moments deia el cos rural que era l'única causa possible. 

Voldria descriure breument l'informe del Cos d'Agents Rurals, el procés d'investigació 

dut a terme i com van arribar a les conclusions fetes públiques el 24 de juliol i que van 

ser lliurats al jutjat de Gandesa. 
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Pel que fa a les evidències físiques, el 21 de juliol els agents rurals van determinar 

que l'àrea d'inici en aquells moments tenia una superfície cremada de cinquanta-cinc 

hectàrees. Alhora, les dades de la meteorologia de la zona estimaven una humitat de 

combustible del 10 per cent, i l'estimació de probabilitat d'ignició del 30. A l'àrea 

d'estudi hi havia un general i un vent de característiques topogràfiques que complicava 

l'evolució de l'incendi. Alhora, la topografia de la zona, abrupta, amb pendents molt 

variables, establint dues zones diferenciades quant a orografia del terreny. El terreny 

es troba densament poblat, amb una coberta arbòria del 80 per cent i un sotabosc 

densament poblat. El model de combustible de la Generalitat especifica que es tracta 

d'espècies molt inflamables. 

Anàlisi de la geometria i indicadors de la direcció del foc. La geometria de l'incendi i en 

el seu estat inicial va ser condicionada per l'orografia i la càrrega de combustible 

arbustiu que hi havia sobre el terreny, afavorint la propagació del foc en direcció a la 

carena que separa el Pinar de Don Pedro i el Mas de Pixantó, provocant uns carrils de 

foc de la zona afectada i formant un primer front de foc de més de dos-cents metres a 

la mateixa carena. 

L'anàlisi dels indicadors de la direcció del pas del foc els va permetre, als agents 

rurals, delimitar una àrea d'inici reduïda a uns dos-cents metres quadrats. Dos equips 

d'investigació –insisteixo, dos equips d'investigació independents– van realitzar els 

estudis, arribant en les dues ocasions al mateix resultat. En aquesta àrea, que 

pensaven que era l'inici, van trobar un arbre amb un senyal evident d'haver rebut 

l'impacte d'un llamp; vestigis, alhora, de la direcció de l'avanç del foc. També es van 

estudiar les activitats humanes i naturals amb risc d'incendi a les zones pròximes en 

aquesta pretesa àrea d'inici. 

Treballs agrícoles. En aquest cas, es descartaven com a causa de l'incendi. Activitat 

humana. A la zona definida com àrea d'inici de l'incendi no hi havia cap vestigi 

d'activitat humana, mentre que a la zona marcada com a àrea d'inici de l'incendi es 

trobava un pi afectat per la caiguda d'un llamp. Els danys observables eren prou 

visibles per conèixer la seva trajectòria. 



 
  

Sessió núm. 51 / CJD / 18 de gener de 2010 

 

 

 
6 

Cal tenir en compte que en aquest període de l'any el 85 per cent dels incendis que es 

produeixen al massís dels Ports són causats per llamps, enfront del 18 per cent a la 

resta de Catalunya. En moltes ocasiones es tracta de tempestes seques, és a dir, que 

es caracteritzen perquè van associades a un nombre variable de descàrregues 

elèctriques però sense precipitació o molt escassa. 

El Cos d'Agents Rurals va disposar després d'informes sol·licitats a l'Agència Estatal 

de Meteorologia i al Servei Meteorològic de Catalunya. 

Amb relació a l'informe de l'AEMET, voldria fer alguns comentaris. Aquest informe va 

ser sol·licitat per l'inspector en cap del Cos d'Agents Rurals, i va formar part de 

l'atestat que va ser entregat al jutjat de Gandesa. A la vista de les conclusions 

d'aquest informe, l'inspector en cap no en va informar al conseller de Medi Ambient i 

Habitatge perquè va considerar que no representava cap canvi rellevant ni desvirtuava 

la hipòtesi del llamp. Aquest informe de l'AEMET considerava poc probable que el 

llamp hagués estat latent durant sis dies a la zona d'Horta de Sant Joan, tot i que no 

ho considerava impossible, i deia a més a més que el 5 per cent dels incendis estan 

provocats per aquest tipus de llamps. L'informe donava especial incidència al fet que 

el foc hagués estat provocat per una descàrrega elèctrica no detectada el mateix dia 

que es va produir l'incendi. 

Pel que fa a l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, es van determinar per al 

mes de juliol variables climàtiques de la zona: temperatura, precipitació, vent, i es va 

destacar que s'hi havien produït quatre episodis de llamps. Un d'aquests va tenir lloc 

sis dies abans del dia que es va originar l'incendi. 

Tornant a l'informe del Cos d'Agents Rurals. El supòsit del llamp es sustentava en el 

fet que es podien donar processos de combustió lenta, que es caracteritzen perquè no 

fan flama, tal i com recullen estudis fets en molts àmbits i a molts nivells. 

També assenyalar que diferents testimonis qualificats van confirmar al Cos d'Agents 

Rurals la situació del foc. El font principal de l'incendi estava situat a la carena que 

separa el Pinar de Don Pedro del Mas de Pixantó, avançant cap al mas, i que la zona 

baixa del Pinar de Don Pedro ja havia estat afectat pel foc. Així mateix, la 

documentació que consta a l'atestat hi ha testimonis que confirmen la caiguda d'un 
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llamp en aquest mateix indret. Tot això va portar el Cos d'Agents Rurals a la conclusió 

que el llamp caigut a l'àrea d'inici, amb les circumstàncies particulars del seu entorn, 

era l'única causa de l'incendi d'Horta de Sant Joan. 

Però ara estem en un altre moment. El jutjat de Gandesa va obrir una investigació, la 

qual cosa demostra el bon funcionament del sistema. Va decretar el secret de sumari 

sobre aquests fets tan dolorosos, i va ser deixat sense efecte el passat 9 de gener. 

Això ha comportat que fins la setmana passada no s'ha pogut disposar dels elements 

necessaris que ajudessin a contrastar les conclusions a les quals havia arribat el Cos 

d'Agents Rurals. Ha estat coneguda la informació amb relació a les causes de 

l'incendi, que replantegen les primeres conclusions. Aquesta nova informació posa de 

manifest l'equivocació de l'informe del Cos dels Agents Rurals, pel que fa a la causa i 

a la ubicació de l'àrea d'inici de l'incendi. Per tant, queda clar que les conclusions són 

una conseqüència de l'error en la determinació de l'àrea d'inici. 

Voldria a continuació fer algunes consideracions competencials del Cos d'Agents 

Rurals i de la seva dilatada experiència professional. El Cos d'Agents Rurals té 

assignades normativa les competències en matèria de prevenció d'incendis i, 

conseqüentment, de la investigació de les causes dels incendis forestals. Aquestes 

competències es recullen en l'Estatut d'Autonomia i en les lleis sectorials 

corresponents. El Cos d'Agents Rurals, per les seves funcions generals en matèria de 

vigilància i prevenció d'incendis, té un coneixement del territori i dels elements de risc 

que el situen en una posició favorable per desenvolupar aquesta tasca. La seva 

trajectòria en investigació d'incendis és llarga, perquè investigar les causes és bàsic 

per a la prevenció d'incendis forestals. El Cos d'Agents Rurals van iniciar les tasques 

d'investigació dels incendis l'any 93 i 94, amb les primeres diligències, entre d'altres, 

dels grans incendis del Bages i Berguedà. Assisteixen a tots els incendis forestals que 

es produeixen a Catalunya, i desenvolupen les tasques bàsiques d'investigació de les 

causes de tots ells, amb una mitjana de sis-cents incendis forestals per any a 

Catalunya. Actualment, es determinen les causes aproximadament entre un 80 i un 85 

per cent dels incendis. Això vol dir que només es queden amb incertesa entre un 15 i 

un 20 per cent dels incendis. En el període anterior a l'any 94, aquest percentatge era 

d'un 45 per cent; un 45 amb causa desconeguda. El Cos d'Agents Rurals porta més 
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de quinze anys d'activitat intensa en la investigació d'incendis forestals, i és un dels 

referents a nivell de l'estat. La investigació dels incendis forestals és una labor sovint 

molt complexa, ja que es basa en un mètode d'anàlisi i de treball i en la recerca 

d'indicis o proves indirectes, la suma de les quals permet arribar a una conclusió. 

Sovint, en un incendi només es troben indicis indirectes que no són concloents de 

forma separada. Aquests indicis provenen en primer lloc de l'estudi de les evidències 

físiques per determinar l'àrea d'inici de l'incendi, anàlisi de la geometria de l'incendi 

amb relació a la meteorologia, la topografia i la vegetació combustible, l'estudi de les 

evidències de les activitats humanes i naturals, tant pel que fa a l'activitat pròpiament 

agrícola o d'altra mena com les naturals com són les tempestes, per determinar les 

hipòtesis o la... 

 

Fitxer 2 

...la validació dels punts anteriors mitjançant testimonis i a l’estudi dels antecedents 

d’incendis en la zona per trobar connexions amb l’incendi estudiat.  

El primer punt sobre la determinació de l’àrea d’inici és la clau de la investigació ja que 

permet descartar aquelles activitats de risc que s’hagin realitzat en altres zones de 

l’incendi les quals no tindran una connexió física amb l’escenari dels fets. Aquest 

primer pas, doncs, és el moll de l’os sobre el que s’ha vist en el cas que ens ocupa. 

Concretament i en el cas de l’incendi d’Horta de Sant Joan en la investigació de les 

causes realitzada inicialment pel Cos d’Agents Rurals, tal com es deia, es va arribar a 

una conclusió errònia en la determinació de l’àrea d’inici i com a conseqüència en la 

conclusió també equivocada sobre la causa de l’incendi.  

De tots aquests aspectes es desprenen, primer, el Cos d’Agents Rurals no són 

infalibles, poden equivocar-se, podem equivocar-nos, però en el reconeixement dels 

nostres errors està també el respecte alhora per la professionalitat i per la seva 

trajectòria. Està clar que s’haurà de perfeccionar la metodologia i aprendre dels errors 

amb la voluntat de continuar treballant per aclarir les causes que provoquen els 

incendis forestals, un aspecte fonamental per la prevenció dels incendis al nostre país. 

Els vull avançar que ja estem treballant per millorar l’eficàcia del Cos d’Agents Rurals 
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en les investigacions d’incendis amb un seguit de mesures concretes. En primer lloc, 

mesures organitzatives, encaminades a la reducció del temps d’arribada de les unitats 

d’Agents Rurals en l’incendi detectat. Segon, mesures per millorar els procediments 

de recollida de dades rellevants per part de les primeres unitats que arriben i que 

seran punt de partida de les investigacions. Revisió del procediment normalitzat de 

treball per incorporar aspectes sobre la decisió al tancament de la investigació. Les 

dedicades a transferir les experiències dels agents que investiguen i augmentar el seu 

grau de coneixements. Hi ha previsió que a 2010 sortirà la primera promoció d’Agents 

Majors especialitzats en incendis forestals, el seu temps de dedicació a aquesta tasca 

augmentarà. Així com la creació d’un nou protocol de comunicació interna.  

Pel que fa a mesures formatives, continuar i reforçar els tallers de lectura de vestigis, 

indicadors de la direcció del foc, reforçar la formació i aprofundiment en casuístiques 

concretes i rellevants com són les infraestructures, les tasques de recol·lecció amb 

maquinària agrícola en època de risc i els incendis intencionats o dubtosos [#], 

mesures per millorar l’equipament, com incorporar aplicatius nous per la teledetecció 

de llamps amb temps real i predicció probabilística en el desplaçament de les 

tempestes i caigudes de llamps. Poso a la disposició de la comissió tota la informació 

al coneixement del Cos d’Agents Rurals sobre aquest tema per esclarir els possibles 

dubtes que puguin tenir. Alhora, els convido a conèixer les seves instal·lacions, així 

com totes les tecnologies que utilitzen pel seu treball.     

Per finalitzar, volia felicitar la tasca d’investigació i totes les parts operatives actuants, 

especialment els Mossos d’Esquadra per la seva tasca investigadora que ha donat 

peu a les detencions, així com la tasca dels bombers i també dels Agents Rurals. Els 

tres cossos han demostrat amb la seva tasca una vegada més el grau de 

professionalitat i entrega en les seves competències.  

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats.  

El president  

Sí, gràcies, honorable conseller. Tot seguit pren la paraula el conseller d’Interior, Joan 

Saura. Quan vulgui.  
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El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (Sr. Joan Saura i 

Laporta)  

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. En primer lloc voldria fer-li entrega al 

senyor president, amb CD, un CD per cada grup parlamentari, un parell, que recull els 

informes dels bombers, tant l’informe com els annexos perquè tothom pugui tenir la 

màxima informació.  

El passat 28 de juliol vaig comparèixer en aquesta comissió per informar a petició 

pròpia i amb la màxima urgència dels treballs d’extinció d’incendis forestals iniciat a 

Horta de Sant Joan el dia 20 de juliol i el tràgic accident que va patir la unitat dels 

GRAFS de Lleida el dia 21 amb la mort dels cinc dels seus integrants i amb un ferit 

greu.  

Responent a algunes declaracions que hem pogut sentir aquests darrers dies vull 

lamentar públicament que s’hagi acusat el Govern de mentir o d’amagar la veritat. Vull 

que quedi molt clar, sempre s’ha informat segons les hipòtesis del moment i jo mateix 

en les dues ocasions he demanat de comparèixer amb la màxima urgència per 

explicar detalladament els esdeveniments que teníem constància en el moment 

d’informar.  

Si no s’ha informat del canvi de rumb de les investigacions és perquè aquestes 

estaven sota secret de sumari. El dia 30 de juliol, dos dies després de la meva 

compareixença al Parlament, la jutgessa instructora del cas va decretar el secret de 

sumari. No parlar dels resultats de les investigacions és el que s’ha de fer quan 

aquests estan sota secret de sumari i explicar els resultats de l’informe és el que hem 

fet quan s’ha aixecat el secret i per això vaig demanar dilluns passat de comparèixer 

de nou en seu parlamentària amb la màxima celeritat per donar tota la informació.  

El més important de l’aixecament del secret de sumari és que tal i com nosaltres 

volíem fer vam poder explicar detalladament, en primer lloc als familiars de les 

víctimes, al cap de vint-i-quatre hores, en segon lloc als sindicats del Cos, al cap de 

quaranta-vuit hores, i en tercer lloc al Parlament, tot el que va succeir. Ens vam 

comprometre a fer-ho i ho vam poder complir després que s’aixequés el secret de 

sumari. També dijous passat vàrem fer una roda de premsa per detallar i aclarir 
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aspectes falsos que estaven fent molt mal, tant als familiars i als amics de les víctimes 

com a tot el Cos de Bombers.  

Abans d’entrar plenament en el tema que ens ocupa vull demanar que no es barregi 

demagògicament la causa i l’origen del foc amb la gestió de l’emergència i l’extinció de 

l’incendi que va portar a terme el Cos de Bombers de la Generalitat amb les 

condicions que van propiciar el tràgic accident de la mort de cinc bombers del GRAF 

de Lleida. En aquesta compareixença explicarem les investigacions obertes sobre 

l’origen de l’incendi i les investigacions sobre el desenvolupament del tràgic accident, 

així com la gestió de l’extinció de l’incendi, però per respecte als cinc bombers morts, 

el bomber ferit greu també, als seus familiars, amics i a tot el Cos dels Bombers de la 

Generalitat, els vull demanar que fem una anàlisi rigorosa de tot el que va passar, 

defugint demagògiques interpretacions interessades.  

Tothom sap, entre altres coses perquè jo mateix ho vaig anunciar en la 

compareixença del passat 28 de juliol, que des del Departament es va encarregar un 

informe específic al Cos de Bombers de la Generalitat, un informe que s’ha fet amb 

rigor i amb exaustivitat i que els principals autors han estat el Subdirector General 

Operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis, l’inspector, senyor 

Joan Rovira, i el Cap de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, el 

sotsinspector, Fèlix González. Avui ens acompanya i participa en aquesta sessió 

l’inspector Joan Rovira per exposar els aspectes més tècnics i claus d’aquest informe.  

Deixin-me dir que aquest informe s’ha elaborat amb molt dolor i amb molt esforç 

personal. Aquest informe s’ha fet amb la col·laboració de bona part de l’operatiu que 

va treballar en l’incendi, gràcies als quals s’ha pogut reconstruir els fets i s’ha disposat 

també de les comunicacions durant l’incendi, així com d’un important volum d’imatges 

gràfiques, fotografies i vídeos i del posicionament de les dotacions a través del GPS. 

Un treball realitzat una vegada finalitzada l’emergència en el que es disposa de molta 

informació que no existeix mai quan s’està treballant en una emergència activa.  

Vull ressaltar aquesta qüestió perquè en el moment en què està activa una 

emergència no es disposa mai de tot aquest material i per tant aspectes que ara es 

poden documentar, intuir, interpretar, no estaven disponibles el passat 28 de juliol. 
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Mentre es tracti d’una emergència les decisions es prenen minut a minut, en base als 

coneixements i experiències que es tenen i en base al que s’està produint en aquell 

moment, millor dit, el que es coneix que s’està produint. L’experiència i coneixements 

fan preveure moltes de les situacions en les que es troben els bombers, però, 

òbviament, no totes, especialment quan es tracten fenòmens que no es poden 

controlar.  

Investigacions dels Mossos d’Esquadra i detenció dels dos presumptes autors de 

l’incendi. A continuació els resumiré la investigació del Cos de Mossos d’Esquadra 

amb relació a l’incendi d’Horta de Sant Joan. El passat dia 21 de juliol de 2009, la 

unitat territorial d’investigació dels Mossos d’Esquadra va iniciar, com correspon a fets 

d’aquesta gravetat, unes diligències per determinar les causes que van causar la mort 

de cinc bombers i lesions greus a un sisè.  

Els Mossos d’Esquadra prenen declaració a dotze testimonis directes de l’incendi, 

propietaris de finques i els primers bombers que hi van acudir. Alguns testimonis van 

dir als Mossos que per la zona havien vist dos excursionistes a l’hora aproximada en 

què es va iniciar el foc i que aquests van trucar al telèfon d’emergències, 112, avisant 

de l’incendi. Al no ser localitzats, els Mossos van iniciar els procediments per esbrinar 

la identitat dels excursionistes a través del rastreig de les trucades rebudes al telèfon 

112, fins que van concretar la seva identitat. Aquestes dues persones van ser citades 

per tal de disposar de la seva versió, de la mateixa manera que la resta de testimonis 

presencials de l’incendi. Els Mossos van trobar en les seves declaracions algunes 

contradiccions.   

A principis del mes d’agost la jutgessa va emetre un manament judicial pel qual 

facultava la Unitat Central de Medi Ambient del Cos de Mossos d’Esquadra a 

determinar i a ratificar les causes i el lloc on es va iniciar l’incendi. A més, el 14 

d’agost, amb l’autorització de la jutgessa de Gandesa i amb la presència del secretari 

judicial, cinc agents dels Mossos d’Esquadra van realitzar una inspecció ocular de les 

ferides i marques exteriors del pi blanc situat al pinaret de Don Pedro, on en un inici es 

va establir que havia començat el foc i que va incloure el tall i transport de dos mostres 

de tronc per un estudi més detallat.  
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Tot i que agents de la Unitat Central de Medi Ambient són alhora biòlegs, les dos 

mostres del tronc van ser remeses a un catedràtic d’ecologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona per una anàlisi de les causes que han provocat les marques 

al tronc. Segons l’informe del catedràtic les marques probablement van ser causades 

per l’impacte d’un llamp que va caure un temps abans, que no es pot determinar 

exactament, de l’inici de l’incendi.  

L’informe final de la Unitat de Medi Ambient de Mossos, de 23 de novembre del 2009, 

estableix, però, que l’inici de l’incendi està vinculat a una acció humana, ja sigui de 

forma imprudent o dolosa, i determina que el focus de l’incendi va començar prop d’un 

munt de llença al mas de Pixantó i que aquesta llenya representa molta càrrega de 

combustible. L’informe fou lliurat a la jutgessa de Gandesa la darrera setmana de 

novembre. A partir d’aquest informe la Unitat Territorial d’Investigació demana 

autorització judicial d’intervenció telefònica dels telèfons mòbils dels dos 

excursionistes i inicia una intensa tasca d’investigació centrada en ells dos, i que 

inclou una segona declaració a la comissaria.    

El passat 7 de gener del 2010 un dels sospitosos es citat a declarar a la comissaria 

dels Mossos per tercera vegada. Després de la citació, i abans de presentar-se a la 

comissaria, es posa en contacte amb un agent d’investigació dels Mossos d’Esquadra 

i diu que no pot aguantar més la pressió de la investigació, que té un càrrec de 

consciència i l’hi confessa que ell i el seu company van intervenir en l’incendi.  

El sospitós es traslladat a la comissaria d’Amposta on se li pren declaració formal. De 

la seva declaració i amb les proves que han anat acumulant els Mossos es deté el 

segon sospitós, que d’acord amb els seus drets com a detingut declina declarar 

davant dels Mossos. Posteriorment, ambdós detinguts passen a disposició judicial. Els 

Mossos demanen a la jutgessa autorització per realitzar un escorcoll al domicili d’un 

dels sospitosos, escorcoll que s’efectua amb la presència del secretari judicial.  

Amb tot això vull ressaltar el següent. Primer, en cap moment s’ha amagat cap tipus 

d’informació a ningú i molt menys s’ha enganyat. L’informe dels Agents Rurals del 

juliol del 2009 era l’únic informe que teníem en aquell moment que determinava un 

punt d’inici de l’incendi.  
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Els Mossos van iniciar a petició judicial un segon informe, que per la complexitat de 

les anàlisis i contrastació de proves va estar acabat a finals de novembre del 2009. 

Fins a la detenció dels dos sospitosos cal remarcar que tota l’actuació policial estava 

sota secret de sumari i per tant s’ha actuat amb el més escrupolós respecte de la 

decisió judicial.  

En aquest sentit, no és que hi hagi hagut manca d’informació, sinó que no hi havia 

informació que es pogués donar. Per tant, en tot moment hem complert les 

restriccions que imposava el secret de sumari.  

No hi ha hagut descoordinació entre Departaments i entre administracions. 

Cadascuna ha realitzat les seves funcions d’acord amb les seves competències. La 

tasca dels Mossos ha estat esbrinar les causes i l’autoria d’un incendi que va acabar 

amb la vida de cinc bombers i va ferir greument un altre, amb els mitjans i les 

tècniques d’investigació criminal pròpies de la policia.  

Seguidament, passo la paraula a l’inspector, Joan Rovira, Sotsdirector General 

Operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis, que farà una 

exposició amb el resum dels aspectes tècnics claus de l’informe d’acord amb el que 

preveu a l’article 151.3 del Reglament del Parlament de Catalunya.  

El sotsinspector general operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció 

d’Incendis (Sr. Joan Rovira)   

Gràcies, conseller. A partir del primer avís que rep de l’incendi que es produeix a les 

21:03 del dia 20 de juliol i donada les característiques de la zona, orografia complexa i 

situar-se a les estribacions del massís i del Parc Natural dels Ports, així com per les 

condicions meteorològiques del dia, s’activa un important dispositiu d’extinció, donat 

que des de bon començament existeix la preocupació que l’incendi no entrés dins del 

massís dels Ports.  

Des de bon inici l’estratègia d’extinció planteja i aconsegueix que l’incendi no se’ns 

obri per les parts baixes i no se’ns recol·loqui en posicions que haguessin pogut 

significar una entrada cap a l’interior del massís dels Ports a través del riu Canaletes   
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Fitxer 3 

...l’incendi té en el barranc dels Covards  la seva part més baixa i es projecte en dos 

eixos de propagació diferents, una en direcció a nord-est, en direcció al Pinar de Don 

Pedro, i l’altra en direcció sud-est, en direcció a Roques Cambretes, es configura un 

incendi, doncs, en dos fronts diferenciats.  

Aquest incendi forestal en les seves primeres ores té un comportament molt actiu, 

realitza carreres amb alta intensitat generant focus secundaris que acabaran 

configurant un perímetre molt irregular i en zones interiors sense cremar. De 

matinada, l’incendi modifica el seu patró de comportament i passa a cremar amb baixa 

intensitat, és a dir, de superfície, i només es realitzen [trossejos #], és a dir, crema 

totalment algun que altre arbre, però no té un front actiu. 

El problema serà en els focus secundaris, disseminats a la part alta del sector 

esquerre, a la zona del Pinar de Don Pedro. Es prioritza tancar, doncs, els flancs 

exteriors i mantenir-lo amorrat contra la cinglera de la faixa del Migdia. Amb el primer 

vol del dia 21 es constata que l’incendi només s’havia cremat unes seixanta 

hectàrees, moltes menys que les que durant la nit s’havia pensat. Les línies de treball 

van avançant a bon ritme en els dos flancs, mitjançant la metodologia bàsica que és 

anar encerclant el perímetre amb mànegues d’aigua des de les parts baixes cap 

amunt; en el flanc esquerre, i per tal de millorar la capacitat de penetració de les línies 

d’aigua i de començar a fixar el perímetre, s’hi destina la unitat GRAF Lleida, la unitat 

GRAF Barcelona, i a mig matí s’incorpora la unitat BRIF del Ministeri de Medi Ambient, 

a més de les dotacions de diferents vehicles. En el flanc dret s’hi destina la unitat 

GRAF Tarragona i durant la nit també va treballar-hi la unitat tècnica del GRAF. 

Les tasques d’extinció s’organitzen a partir de configurar dos sector de treball amb els 

seus corresponents comandaments, ECO 0 i ECO 00, i els seus respectius grups de 

comunicacions de la xarxa Rescat, comandament d'intervenció Cap de Guàrdia, Delta 

0, coordinador aeri [Hotel #]  0, comandament de la unitat tècnica GRAF, GRAF 06, i 

supervisor GRAF, GRAF 01, són altres de les funcions operatives que s’implanten. 

L’estructura de comandament era l’adequada per a un incendi de 60 hectàrees.  
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Operativament també s’implanten les unitats del Centre de Comandament Avançat i 

punt de trànsit, lloc des d’on es coordinaran i comandaran les tasques d’extinció. En el 

moment de les reproduccions, la seva violència i intensitat posaran al límit la capacitat 

de resposta d’aquesta estructura de comandament. En tot moment, però, els 

comandaments es troben exercint les seves funcions, malgrat que en determinats 

moments, quan l’incendi està projectant ràpidament i virulentament sobre el municipi 

d’Horta de Sant Joan, hauran de prioritzar tasques d’evacuació i assistència a la 

població, com serà el cas del Delta 0 que es dedica a l’evacuació del personal de 

carreteres, dels masos de Bellida i d’[Anello #] , entre d’altres, sense que en cap cas 

això signifiqués una despreocupació per la seguretat, a la qual s’hi dediquen 

intensament els comandaments de sector i el supervisor GRAF 01.  

L’objectiu, segon la nostra estratègia habitual, era acabar de tancar el perímetre, és a 

dir, que es trobessin les línies d’aigua que pujaven. En el cas del sector esquerre es 

tractava que es trobessin la línia exterior, identificada com a línia cinc, de color blau la 

mapa, i composta per les dotacions de Falset, Flix, Cornudella, Tarragona, Vilafranca, 

Mataró i Badalona, amb les que pujaven pel flanc esquerre interior, identificada com a 

línia dos i de color vermell al mapa, i composta per les dotacions d’Amposta, Tortosa i 

Horta de Santa Joan.  

En el moment de començar-se a produir les reproduccions no quedaven més de cent 

cinquanta metre per tancar aquest perímetre i poder realitzar el que denominem 

l’anella d’aigua, és a dir, deixar envoltat el perímetre per a instal·lació de mànegues. 

Com a mètode de treball es combinava el treball de les instal·lacions d’aigua amb l’ús 

de motoserres per obrir pas a aquestes, així com la realització de línia de defensa 

amb eines manuals per tal d’anar estabilitzant el perímetre. Aquestes dues darreres 

tècniques eren les que realitzaven les unitats GRAF. 

El matí del dia 21 tenim dificultats en el rendiment hidràulic de la línia cinc, és a dir, no 

arribava aigua amb suficient pressió i cabal a punta de llança donada la longitud i el 

desnivell assolit; es realitza un nou emplaçament per tal de millorar aquest rendiment. 

El tipus i estructura de vegetació, un model, segons la classificació internacional 

quatre, molt espessa i impenetrable, i cremada només parcialment en superfície, 
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dificultava l’avanç de les línies d’aigua. El perímetre era molt irregular i sinuós, en 

alguns moments in connexa i sense una delimitació clara entre la zona cremada i no 

cremada, pel fet que l’incendi havia projectat molts focus secundaris en aquesta zona, 

deixant inclús zones sense cremar a l’interior del perímetre de l’incendi.  

Tot anava a un relatiu bon ritme, fins que la situació comença a complicar-se a partir 

de les 14 hores; per una part, la intensitat del vent anava augmentant, però tal i com 

s’havia indicat en la previsió i en el briefing de comandament a primera hora del matí, 

no en canvi el caràcter turbulent i ratxejat que aquest experimenta en combinació amb 

la complexa orografia de la zona i molt concretament a les proximitats de la faixa del 

Migdia, que és la imatge que tenen a la part superior de la imatge.  

Els mitjans aeris, tant els avions com els helicòpters, manifesten de forma reiterada el 

risc en el pilotatge de les aeronaus i la seguretat de les seves tripulacions amb 

aquelles condicions de vent, que conduiran a les 14,30 que s’estableixi l’aturada dels 

mitjans aeris. Igualment, la inestabilització del perímetre de l’incendi, donarà lloc a 

l’aparició de violentes reproduccions, apareixen totes en un curt espai de temps, al 

voltant d’un trenta minuts de diferència entre la primera i la darrera.  

Per fer-se una idea de com neixen i creixen i es propaguen aquestes reproduccions, 

vull aprofitar la seqüència fotogràfica de la reproducció que vàrem tenir el dia 22 i que 

permet il·lustrar el comportament extrem i violentéssim, la seva velocitat i intensitat de 

propagació no donen cap oportunitat a les dotacions properes d’apagar-les, situant-se 

ràpidament fora de la capacitat d’extinció dels nostres equips d’extinció. El mateix 

comportament violent i la mateixa elevada capacitat de propagació tindran les 

diferents reproduccions que tenen lloc el dia 21, segueixen el mateix patró de 

comportament, amb unes velocitats de propagació al voltant dels cinc quilòmetre hora.  

El dia 21 es produeixen fins a quatre reproduccions importants i que hem identificat 

com a les principals, la reproducció A, la B, la C i la D, i que podem situar en els 

diferents perímetres de l’incendi. De la reproducció A, que és la que es produeix en el 

flanc dret i que no sortirà del perímetre de l’incendi i no tindrà més repercussions, no 

entrarem a detallar-la. La reproducció B, la reproducció identificada com a B, la 

primera imatge de què disposem és de les 15,25, però la seva activació és anterior, al 
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voltant de les 15, com a mínim; la reproducció que vàrem anomenar espontània, en el 

sentit que prèviament no hi havia constància de cap de tipus de columna de fum 

prèvia, apareix a l’interior del perímetre, a la part baixa del flanc esquerre exterior, per 

la força del vent salta la cinglera i cau fora del perímetre disseminant focus 

secundaris, i té una ràpida propagació, deixant ràpidament també fora de la capacitat 

d’extinció dels vehicles que hi treballaven properament. L’eix de propagació és nord-

oest, en direcció al municipi d’Horta de Sant Joan, i posarà en risc a les dotacions de 

bombers, els veïns de les masies properes, el personal d’obres de la carretera, un 

hotel i el mateix municipi d’Horta de Sant Joan, arribarà fins a la serra, darrere mateix 

del Parc de Bomber. Trenca la dinàmica d’organització i de comandament i crea un 

nou incendi. El Centre de Comandament Avançat i el punt de trànsit s’hauran també 

de reubicar, avança per focus secundaris a una velocitat superior als quatre 

quilòmetres hora. A les imatges es pot comprovar la seva intensitat i la seva elevada 

propagació.  

Passem a la reproducció C. La primera imatge que disposem és de les 15,09, la 

reproducció que també vàrem anomenar espontània, en el sentit que prèviament no hi 

havia constància de cap tipus de columna de fum prèvia, afecta la part baixa del flanc 

esquerre interior, el seu eix de propagació també serà oest i es trobarà canalitzat pel 

barranc dels Covards, salta cap al flanc dret seguin la dinàmica de vents exteriors a la 

cinglera, llençant focus secundaris des de l’inici, la seva propagació també és 

extremadament ràpida, i deixa fora la capacitat d’extinció els vehicles i les dotacions 

que hi estan treballant properament; propaga per l’exterior del flanc dret, fora del 

perímetre, afectant diverses dotacions i contribuint a un nou incendi. Afectarà totes les 

dotacions que treballen en el sector dret i a GRAF Tarragona, que realitzarà una zona 

segura i desplegarà [#], però sense patir cap tipus d’afectació personal. En canvi, la 

dotació de Terrassa i la d’Ascó passaran moments de perill, havent d’ésser assistits, 

un dels seus integrants, pels equips mèdics per cremades de primer grau. 

La reproducció D, la primera imatge de què disposem és de les 15,26, i la seqüència 

mostra com aquesta reproducció comparteix les mateixes característiques que les 

anteriors, és a dir, que també en les seves fases inicials es propaga en direcció oest, 

en direcció cap a l’exterior de l’incendi, però tot i que en un primer moment segueix 
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una direcció exterior a l’incendi, com les altres, a mesura que es va eixamplant de cua 

i per pendent canviarà la direcció de propagació pel fet d’entrar en la dinàmica del 

contravent. Serà aquesta dinàmica de contravent la que de forma sorprenent conduirà 

aquesta reproducció de forma turbulenta i en paral·lel a la cinglera de la faixa del 

Migdia, a la vegada que llença focus secundaris que faran entrar en interacció i 

posteriorment en conflagració a les zones no cremades de l’interior del perímetre, 

donant lloc a la confluència de dues carreres imprevisibles, molt violentes i intenses 

que afectaran de ple a la zona segura de GRAF Lleida, i passaran pel costat de la de 

GRAF Barcelona i de la resta de personal de la línia cinc que es trobaven amb ells. La 

intensitat i magnitud del front d’incendi que es projecte sobre la unitat GRAF Lleida és 

equiparable al fenomen tècnicament descrit, com a tempesta de foc.  

En aquestes imatges podem observar la localització de la zona segura de GRAF 

Lleida, en el cercle vermell, i la zona segura de GRAF Barcelona i la resta de 

dotacions, cercle verd, així com de l’alta intensitat en què va projectar-se la violenta 

reproducció en aquest sector. Entre les dues zones segures, a la cinglera, es trobava 

la part més elevada de la faixa del Migdia, la mola dels [Satans #] i per tant el punt on 

el contravent era més intents. Això és el que explica aquest tall entre el cremat i no 

cremat a la mateixa zona, i del diferent nivell d’atrapament que varen patir les 

dotacions i unitats que es trobaven en aquesta zona.    

A més de l’atrapament mortal de la unitat GRAF Lleida i de l’atrapament de la unitat 

GRAF Barcelona i de la resta de dotacions, les violentes reproduccions posen en 

situació de perill a la major part de les dotacions que estaven treballant al voltant del 

perímetre de l’incendi. Analitzada cadascuna de les línies i de les dotacions que hi 

treballaven, podem afirmar que l’incendi de Sant Joan ens trobem davant de la 

situació més generalitzada de risc que viu un dispositiu d’extinció, no solament en 

l'àmbit català i espanyol, sinó que també en l'àmbit internacional. Dels 128 bombers 

que hi treballaven, la seva major part en un o altre moment, en major o menor 

intensitat, han de realitzar o bé maniobres d’autoprotecció, buscar zona segura, o fugir 

per una ruta d’escapament.  
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En els moments previs a l’atrapament de GRAF Lleida, cal destacar que des de 

l’aturada dels mitjans aeris les consignes i criteris de seguretat presideixen les 

comunicacions i ho fan de forma permanent amb les unitats GRAF. La decisió de 

marxar de les unitats BRIF i la posterior petició d’evacuació aèria van significar la 

intranquil·litat per les dotacions del punt d’emplaçament número cinc, que disparen el 

botó d’emergència a les 15,43, i que les unitats GRAF també estan preocupades en 

tot moment per la seguretat de les BRIF. Aquesta decisió de marxar de les BRIF 

també focalitza l’atenció i el treball dels helicòpters que volaven en el moment en què 

fan la seva petició d’evacuació i, per tant, perdent bona part de la nostra capacitat de 

supervisió aèria. La decisió de quedar-se i de realitzar zona segura de les unitats 

GRAF, podem dir que en tot moment es mostren tranquils i segurs del que estan fent, 

que realitzen zona segura dins d’una zona cremada, que a les 15,36, per citar alguns 

exemples de les comunicacions, diuen que «de moment estem aquí», que creuen que 

la retirada és pitjor que no pas el que estan fent en aquells moments, que estan fent 

zona segura, i que creuen que en tindran prou; que a les 15,59 despleguen les 

shelters, les mantes aluminitzades o tendes aluminitzades de protecció personal, i que 

serà a les 16,06 on es produeix la darrera comunicació del caporal Jaume Arpa,  i la 

primera trucada d’emergència del bomber GRAF David Duaigües.  

A partir d’aquí, els esdeveniments es van anar succeint, per una part, GRAF Lleida no 

respon als requeriments de GRAF 05 des de la sala central de bombers. 

Immediatament s’activen els recursos del SEM, l’helicòpter medicalitzat amb base a 

Mora, i les ambulàncies també medicalitzades. A nivell de bombers activem 

l’helicòpter de rescat amb metge i amb configuració de grua amb personal GRAE a les 

16,16. També s’activarà posteriorment un segon helicòpter i vehicles de suport per 

terra amb dotacions GRAE, amb el cap del grup de GEM, l’M 0, el Mike 0, i diplomats 

en infermeria.  

A les 16,21 és el moment en què, atès que GRAF 01 comunica que no està rebent 

comunicació de GRAF Lleida, GRAF Barcelona es desplaça fins a la zona segura on 

estava situat GRAF Lleida, són les 16,21, i comunica la situació: quatre bombers amb 

cremades greus, presten els primers auxilis i organitzen recerca de dos bombers que 

manquen; localitzen el cinquè bomber a quatre-cents metres, amb què s’havia estat 
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parlant telefònicament i els presten els primers auxilis, a les 16,47. Arriba l’helicòpter 

de la zona, els problemes per aterrar, les turbulències dels vents i el fum impossibiliten 

qualsevol tipus de gruatge, deixen el metge i els GRAE a uns quinze o vint minuts 

caminant, de la zona de seguretat de GRAF Lleida. Arriben a la zona a les 17,20 i 

confirmen: dos morts i dos ferits molt greus, un d’ells moriria més tard; el cinquè 

bomber també està molt greu, i continua la recerca del sisè bomber...               

                                          

Fitxer 4 

...recuperant les posicions GPS. En aquells moments, s’avalua el mètode d’evacuació 

i no hi ha possibilitat de realitzar gruatge pel vent i la baixa visibilitat i es decideix una 

evacuació fins al turó on l’helicòpter pot fer, de forma molt precària, una estacionària. 

A continuació, es continua la recerca del sisè bomber, i després de realitzar diferents 

aproximacions, es realitza a les 18:37, és el cas del David Duaigües. El David 

Duaigües fa un itinerari –tens les imatges?– força llarg, sembla que anés a buscar la 

posició on estava situat el guaita de GRAF Lleida i té la malaurada sort de tornar a 

trobar-se amb un front d’incendi, un front d’incendi segurament que no molt actiu, 

estava cremant en aquells moments de cua, encara no havia agafat el pendent, però 

sigui com sigui, després de tot el trajecte que fa ha de tornar a travessar un front 

d’incendi amb tots els fums i els gasos calents que l’acompanyen. Serà finalment 

localitzat a partir de la seva recuperació de les posicions GPS que en aquests 

moments tenen en pantalla, i a partir del criteri establert per GRAF 01, i després de 

dos intents del comandament ECO 0 i del mateix guaita de GRAF Lleida, se li 

demanarà que s’aturi, li donaran un rumb i una distància, i finalment es trobarà el cos 

sense vida del bomber David Duaigües. 

La primera evacuació del ferit es realitza a les 18:38, la segona evacuació es 

realitzarà a les 19:38 i durant la nit es realitza la vetlla dels tres cossos, que per 

decisió judicial han de mantenir-se en el lloc de l’atrapament tota la nit, que no seran 

evacuats fins al 22/07 amb helicòpter fins al centre de comandament avançat. 

En tot moment, pel que fa a les tasques d’assistència i evacuació dels ferits i de les 

víctimes, cal dir que aquest va ser l’objectiu prioritari per part de tot el dispositiu 
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d’extinció que estava treballant a la zona propera d’on es va produir l’atrapament 

mortal de GRAF Lleida. 

Conseller...        

El president 

Sí, gràcies, subdirector general. Tot seguit resten deu minuts d’intervenció per als 

membres del Govern, de conformitat amb l’article 151.2, que es poden repartir de la 

manera que considerin adient.  

Intervé el conseller d’Interior i Relacions Institucionals. Senyora Saura, té la paraula. 

El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

Bé, intentaré amb deu minuts sintetitzar la resta de l’informe, parlant, en primer lloc, de 

les conclusions de l’informe dels bombers. El Cos de Bombers de la Generalitat i, en 

concret, el GRAF està format per professionals amb àmplia experiència i reconegut 

prestigi per la tasca realitzada. Davant d’això, tots ens preguntem què va passar i per 

què va passar. La resposta és que estem davant d’un maleït accident produït per la 

suma, com passa habitualment en els accidents, de diferents circumstàncies. No es 

pot oblidar que estem parlant d’una feina d’alt risc, en molt sinistres o emergències en 

què intervenen els bombers es viuen situacions de molt perill, que afortunadament no 

tenen un desenllaç tan greu com l’incendi d’Horta de Sant Joan. 

La feina del bomber és arriscada, intrínsecament molt arriscada. A més, els bombers 

treballen en situacions en les quals permanentment s’han de prendre decisions, una 

característica que s’ha de sumar a una altra també molt important: cada emergència 

és diferent, per molt que s’estudiïn i analitzin tots els supòsits d’emergència en què cal 

intervenir els imponderables hi són.  

Pel que fa a l’atac als incendis de vegetació, els bombers estudien prèviament el 

territori, el tipus d’incendi que es pot produir, el tipus de propagació que es pot donar, 

la meteorologia i els seus efectes, la situació prèvia de la vegetació i les accions 

realitzades o no de caràcter preventiu. Aquesta és una feina que es fa 

sistemàticament, per això l’actuació del cos de bombers és molt efectiva i eficient, 
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però, com ja he dit abans, una emergència no és un procés estàndard, i, per tant, com 

va ocórrer en aquest malaurat cas, no es pot preveure tot allò que passarà. 

Per últim, i també com a explicació prèvia, cal tenir present que en un incendi de 

vegetació forestal en el qual els màxims especialistes són el grup del GRAF seran ells 

els que de manera natural es situïn en les zones de major risc, atès que tenien la 

missió de tancar el perímetre del foc per poder-lo tenir controlat. De la mateixa manera 

que en altres emergència, com per exemple els rescats, serà el GRAE qui assumirà 

aquest major risc i per les mateixes raons. La raó és que el seu coneixement del foc, 

de com abordar-lo, de com autoprotegir-se, fa que siguin justament ells els que 

s’ubiquin en aquestes zones de major risc.  

Tal com hem vist en l’exposició que acaba de fer l’inspector Joan Rovira i tal com ja 

vaig explicar detalladament en la compareixença del passat 28 de juliol, l’estratègia 

d’extinció plantejada els dies 20 i 21 de juliol s’ha de considerar correcta. Les 

maniobres utilitzades, combinant el treball amb línies d’aigua amb la realització de les 

línies de defensa per davant d’aquestes, i amb el suport dels mitjans aeris a partir de 

les primeres hores del dia són les adequades. Les consignes de seguretat varen ser 

repetidament indicades al llarg de tot el matí i fins al mateix moment de l’atrapament 

mortal, amb una supervisió permanent, minut a minut, de l’activitat que realitzaven les 

diferents unitats del GRAF i per extensió la resta d’integrants de les diferents unitats 

del cos de bombers. 

Els elements clau que sintetitzen l’accident són: u, en primer lloc, l’excepcionalitat de 

les condicions meteorològiques a partir de les 14:30 del dimarts 21. L’increment de la 

velocitat del vent, que sí que estava previst, amb ratxes no constants de molta 

potència imprevistes i poc habituals per l’època, així com els nuclis de tempesta 

propers imprevistos i la seva interacció amb l’holografia de la zona potencien els 

efectes a contravent i generalitzen un seguit de turbulències en la zona de l’incendi 

que generen autèntiques tempestes de foc, com ha dit l’inspector Joan Rovira.  

En segon lloc, l’aturada dels mitjans aeris davant la impossibilitat de sobrevolar la 

zona per les nombroses turbulències que es generen. Aquesta situació afecta la 

totalitat dels mitjans aeris; per tant, no hi ha suport aeri a les unitats que estaven 



 
  

Sessió núm. 51 / CJD / 18 de gener de 2010 

 

 

 
24 

treballant a terra. Però, a més, l’operatiu també es queda sense la visió aèria de 

l’incendi, cosa que succeeix molt sovint, sempre que es treballa de nit i quan el vent 

bufa de forma important, situació força normal als extrems nord i sud del país. 

En tercer lloc, la velocitat amb què van aparèixer noves represes o reproduccions, que 

esdevenen ràpidament nous incendis que es van generalitzant a l’entorn del 

perímetre. Les represes més actives naixien en llocs on prèviament, cinc minuts 

abans, no hi havia indicis visuals de la seva existència, i es trenca el perímetre de 

l’incendi en els dos flancs.  

Per últim, el rescat de les brigades BRIF. Aquesta és una situació operativa no 

prevista i sobtada en la dinàmica de successos generats per la multiplicitat de 

represes. La decisió de les BRIF de marxar i la posterior petició d’evacuació dels seus 

membres a través de la banda aèria generen, per un costa, una gran intranquil·litat en 

les dotacions de bombers properes i, per altra, una preocupació importantíssima per la 

seva seguretat, tant en les unitats terrestres de la zona, en concret el GRAF Lleida, 

com en la sala central de bombers, i, en conseqüència, apareix una nova prioritat, la 

del salvament, que concentra els pocs mitjans aeris, que a la vista de la violència de 

les reproduccions i des d’uns minuts abans havíem decidit tornar a provar a volar. 

Vull aclarir aquí que en el moment de l’evacuació de les BRIF no s’havia requerit el 

rescat de GRAF Lleida, ho repeteixo, vull aclarir aquí que en el moment de l’evacuació 

de les BRIF no s’havia requerit el rescat de GRAF Lleida. En cap moment es va deixar 

de rescatar uns per socórrer altres, ho poden comprovar vostès mateixos en les 

gravacions que consten en l’informe i que els hem lliurat.  

Així doncs, l’excepcionalitat de les condicions meteorològiques que van afectar la 

disponibilitat de mitjans aeris va generar una situació generalitzada de risc i 

atrapaments quasi simultània d’un nombre elevat dels efectius que participaven en el 

dispositiu d’extinció i que van comportar que haguessin d’efectuar maniobres 

d’autoprotecció, cercar rutes d’evacuació a zones segures o haver-les de generar, 

cosa que va posar al límit la capacitat de resposta del dispositiu, a causa tant per la 

mateixa situació de risc i atrapaments que vam viure com per les tasques 

d’assistència i socors a la població i a les víctimes. 
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També vull deixar clar que tots aquests dispositius no estaven en perill de manera 

gratuïta, estaven treballant en tot moment per evitar que l’incendi es dirigís al nucli de 

la població d’Horta de Sant Joan. No hi havia un treball gratuït, sinó que l’objectiu 

fonamental era impedir que l’incendi arribés a Horta de Sant Joan, que era la direcció 

que havien agafat totes les reproduccions de l’incendi, llevat d’una, justament la que 

va derivar en l’atrapament mortal, tal com hem vist en l’exposició que acaba de fer 

l’inspector Joan Rovira. 

Per altra banda, la unitat GRAF de Lleida va preparar la zona segura a zona cremada, 

tal com s’estableix en els protocols de seguretat, però al voltant de la zona hi havia 

encara molt combustible disponible, ja que el foc havia cremat de superfície del terra, 

però no la seva totalitat, ni la copa dels arbres. Per altra banda, la carrera que els va 

atrapar va seguir una direcció totalment imprevista, provocada pel contravent, que va 

originar dues línies de foc totalment imprevisibles. És així com els bombers van 

quedar atrapats en una tempesta de foc.  

Durant molt de temps ells van treballar amb la tranquil·litat de tenir zona segura i quan 

el foc els estava arribant van prendre la decisió de quedar-se allà, el risc d’escapar era 

molt més elevat, i, en canvi, la zona segura els donava més garanties. A només cent 

vint o cent trenta metres d’on es va produir aquest fatal desenllaç una altra unitat del 

GRAF de Barcelona va crear una zona de seguretat, i, en aquest cas, els va servir 

perquè la zona on es va donar la fatal coincidència de factors desencadenants [#]del 

tràgic accident. 

Finalment, els vull parlar de les propostes de millora. La mort dels cinc integrants del 

GRAF de Lleida i les ferides greus que va patir el sisè integrant de la mateixa unitat, 

tal com ja he dit, va ser fruit d’un accident, va ser imprevisible i inevitable, justament 

per la perillositat de la feina dels bombers, sempre es busca la manera de treballar 

amb la màxima seguretat, i així es va fer en aquest cas amb la ubicació d’un guaita 

específica per a les dotacions del GRAF, la identificació de rutes d’escapament, 

l’aplicació dels protocols de maniobres d’autoprotecció amb vehicles d’aigua i sense 

ells, cerca o realització de zona segura, el seguiment permanent de la situació de les 

dotacions.  
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Però com sempre, i en aquest cas més que mai, aquest informe que acabem 

d’explicar no s’ha prendre només com la descripció d’un fet, la seva anàlisi i avaluació 

s’hauran d’incorporar en el procés formatiu per tal de millorar la intervenció dels 

bombers, especialment des de la perspectiva de la seguretat i l’autoprotecció. Així 

doncs, a partir d’una situació extrema on no s’havia donat mai, estem fent un judici 

crític i una anàlisi exhaustiva per millorar els nivells de seguretat i de coordinació que 

teníem fins al moment de l’accident. Però que és a partir de l’experiència adquirida i 

dels problemes detectats en una situació totalment imprevisible que es poden introduir 

nous mecanismes per millorar els protocols i les mesures d’autoprotecció. L’estratègia 

d’extinció que es va plantejar era la correcta, però la direcció, intensitat i velocitat de 

les reproduccions, pràcticament simultànies, van ser insuficients les mesures 

d’autoprotecció. 

S’han d’actualitzar coneixements i millorar estratègies, igual que s’ha fet després a 

emergències de gran magnitud, com el gran incendi que afecta Catalunya central el 98 

o les mesures introduïdes després dels incendis de l’estiu de 1994. Així doncs, sense 

perjudici de les millores que es puguin plantejar per la comissió d’investigació 

delegada del Comitè de Prevenció de Riscos Laborals que es reunirà avui mateix, tot i 

estar creada des del mes d’octubre no ha pogut treballar fins ara a causa del secret de 

sumari, les mesures de millora que volem introduir són a tres nivells: a nivell tècnic, a 

nivell organitzatiu i de metodologia, i a nivell d’informació i aprenentatge.  

Quant a les millores tècniques vull destacar cinc línies: a, disposar de mitjans aeris 

amb càmeres que permetin obtenir imatges aèries i posició georeferenciada a la 

cartografia operativa que es transmetin al centre de comandament avançat. D’aquesta 

manera, encara que sigui a gran alçada, i, per tant, sense cap intervenció en l’extinció 

de l’incendi, es podran fer servir les imatges com a mecanismes de seguiment i 

avaluació permanent; b, tots els efectius de bombers disposaran de terminals amb 

GPS, i, per tant, estaran localitzats permanentment en el sistema d’informació 

geogràfica; c, el centre d’operacions de rescat proporcionarà terminals addicionals 

Rescat amb posicionament GPS en els incendis, per tal d’assegurar que tots els 

participants, inclòs el personal de reforç de la campanya d’estiu, disposin d’emissora; 

d, equipar els helicòpters de rescat i comandament amb GPS i TETRA integrat, per tal 
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que disposin de cartografia amb posicionament GPS en temps real de la flota de 

terminals Rescat i, per tant, dels operatius i vehicles; e, disposar de vehicles 

específics de transport de dotacions per tal de poder incorporar personal de reforç, no 

camions d’extinció, sinó de transport de persones.  

Estem treballant perquè aquestes mesures es puguin implementar ja a la propera 

campanya d’estiu, mentre en paral·lel estudiarem altres possibles millores dels 

equipaments de seguretat dels operatius. Des de la perspectiva organitzativa i 

metodològica, en extinció hem d’avançar en tot allò que té a veure amb la seguretat i 

el suport als comandaments. En aquest sentit, considerem important crear uns equips 

de treball específic de suport als comandaments en les grans emergències, no només 

en els incendis forestals, incorporant la figura d’oficial de seguretat i una altra funció, la 

de supervisor tàctic per a cada sector de treball; crear una unitat especialitzada en 

suport logístic a les grans actuacions que permeti, entre d’altres, garantir la gestió de 

tots els requeriments logístics necessaris i la...                             

 

Fitxer 05 

avituallament per a les dotacions que estan treballant en les grans emergències. 

Consolidar el model de tap contundent en l’incendi forestal, a través de les columnes 

mòbils que hi ha ja s’estan utilitzant. Ampliar el tipus de maniobres i tècniques de 

treball de les dotacions de bombers per aconseguir esquadres forestals més 

polivalents que tinguin com ara la línia d’aigua com a principal metodologia de treball. 

Revisar les condicions de seguretat i maniobres d’autoprotecció dels bombers en 

general i del GRAF en particular, per tal de maximitzar la seguretat de les dotacions 

en situacions específicament crítiques. 

I en l’àmbit formatiu, un dels elements bàsics en la professió de bomber, considerem 

important desenvolupar les següents actuacions: a) Establir un programa específic de 

formació per donar a conèixer a tots els membres del cos de bombers l’incendi d’Horta 

de Sant Joan així com les accions de millora que s’introduiran, que ja està incorporat 

en el Pla de formació d’aquest any i s’iniciarà de forma immediata ara que ja s’ha 

aixecat el secret de sumari. B) Reforçar la formació per a la presa de decisions en 



 
  

Sessió núm. 51 / CJD / 18 de gener de 2010 

 

 

 
28 

situacions crítiques d’alta tensió, i fer i incorporar noves eines formatives, tant des de 

la perspectiva de nous aprenentatges com de procés en sentit estricte. 

Avui hem explicat un accident que hem analitzat durant més d’un mes, però és 

important no oblidar que aquell moment, com en totes les emergències, les decisions 

es prenien en qüestions de minuts. Els accidents, una vegada han passat i s’han 

estudiat tots els detalls i des de totes les perspectives possibles, obtenint informació 

que en moment de passar l’accident no es coneixia, es troba davant la manera que no 

haurien passat. Però aquesta és la fatal idiosincràsia d’un accident. 

El terrible accident del 21 de juliol va commoure tot Catalunya. Però ho va fer d’una 

manera especialment dolorosa a tot el cos de bombers de la Generalitat. En aquest 

accident hi va perdre la vida en Jaume Arpa, en David Duaigües, en Ramon Espinet, 

en Jordi Moré i en Pau Costa, i en Josep Pallàs en va resultar greument ferit. Tots ells 

eren autèntics professionals, persones experimentades, i amb un elevat nivell de 

coneixements, i que estaven lluitant cos a cos contra el foc per evitar que afectés els 

veïns d’aquesta localitat i es van veure atrapats per les flames; flames que com també 

hem pogut veure en l’informe Joan Rovira eren inexistents pocs minuts abans. Però, 

malauradament, ni el millor cos de bombers pot evitar que de vegades un incendi agafi 

grans proporcions i provoqui tant dolor. 

Estic segur que entre tots els ciutadans i les ciutadanes, els membres del Govern i de 

l’oposició i els mitjans de comunicació, aconseguirem reforçar l’autoconfiança i el 

suport que el nostre cos de Bombers necessita i es mereix. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, honorables consellers. 

Suspenem la sessió per un màxim de cinc minuts. 

La sessió se suspèn a les... 
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	Després d'analitzar detalladament tota la informació que vull recordar que estava sota secret de sumari, hem arribat a la conclusió que una ubicació errònia del punt d'inici del foc, avalada en el seu moment per diferents testimonis qualificats, va portar a les investigacions del Cos d'Agents Rurals cap a una hipòtesi de treball que no va ser la correcta. Es va cometre, doncs, un error. I així, les conclusions de la investigació van quedar invalidades. Voldria demanar disculpes per les possibles conseqüències que se n'hagin pogut generar.
	Per què el Cos d'Agents Rurals va arribar a les conclusions que va fer públiques el 24 de juliol? En primer lloc, vull deixar clar que en cap moment hi ha hagut cap precipitació o intencionalitat de cap tipus a l'hora de portar les conclusions a què es va arribar i de les quals vam donar compte amb la màxima transparència. En cap moment s'ha mentit, ni s'ha volgut amagar res. Tampoc hi ha hagut cap negligència professional del Cos d'Agents Rurals. Després de tancar-los l'estudi, el Cos d'Agents Rurals va determinar que estaven convençuts i en condicions d'explicar la causa de l'incendi. En aquells moments deia el cos rural que era l'única causa possible.
	Voldria descriure breument l'informe del Cos d'Agents Rurals, el procés d'investigació dut a terme i com van arribar a les conclusions fetes públiques el 24 de juliol i que van ser lliurats al jutjat de Gandesa.
	Pel que fa a les evidències físiques, el 21 de juliol els agents rurals van determinar que l'àrea d'inici en aquells moments tenia una superfície cremada de cinquanta-cinc hectàrees. Alhora, les dades de la meteorologia de la zona estimaven una humitat de combustible del 10 per cent, i l'estimació de probabilitat d'ignició del 30. A l'àrea d'estudi hi havia un general i un vent de característiques topogràfiques que complicava l'evolució de l'incendi. Alhora, la topografia de la zona, abrupta, amb pendents molt variables, establint dues zones diferenciades quant a orografia del terreny. El terreny es troba densament poblat, amb una coberta arbòria del 80 per cent i un sotabosc densament poblat. El model de combustible de la Generalitat especifica que es tracta d'espècies molt inflamables.
	Anàlisi de la geometria i indicadors de la direcció del foc. La geometria de l'incendi i en el seu estat inicial va ser condicionada per l'orografia i la càrrega de combustible arbustiu que hi havia sobre el terreny, afavorint la propagació del foc en direcció a la carena que separa el Pinar de Don Pedro i el Mas de Pixantó, provocant uns carrils de foc de la zona afectada i formant un primer front de foc de més de dos-cents metres a la mateixa carena.
	L'anàlisi dels indicadors de la direcció del pas del foc els va permetre, als agents rurals, delimitar una àrea d'inici reduïda a uns dos-cents metres quadrats. Dos equips d'investigació –insisteixo, dos equips d'investigació independents– van realitzar els estudis, arribant en les dues ocasions al mateix resultat. En aquesta àrea, que pensaven que era l'inici, van trobar un arbre amb un senyal evident d'haver rebut l'impacte d'un llamp; vestigis, alhora, de la direcció de l'avanç del foc. També es van estudiar les activitats humanes i naturals amb risc d'incendi a les zones pròximes en aquesta pretesa àrea d'inici.
	Treballs agrícoles. En aquest cas, es descartaven com a causa de l'incendi. Activitat humana. A la zona definida com àrea d'inici de l'incendi no hi havia cap vestigi d'activitat humana, mentre que a la zona marcada com a àrea d'inici de l'incendi es trobava un pi afectat per la caiguda d'un llamp. Els danys observables eren prou visibles per conèixer la seva trajectòria.
	Cal tenir en compte que en aquest període de l'any el 85 per cent dels incendis que es produeixen al massís dels Ports són causats per llamps, enfront del 18 per cent a la resta de Catalunya. En moltes ocasiones es tracta de tempestes seques, és a dir, que es caracteritzen perquè van associades a un nombre variable de descàrregues elèctriques però sense precipitació o molt escassa.
	El Cos d'Agents Rurals va disposar després d'informes sol·licitats a l'Agència Estatal de Meteorologia i al Servei Meteorològic de Catalunya.
	Amb relació a l'informe de l'AEMET, voldria fer alguns comentaris. Aquest informe va ser sol·licitat per l'inspector en cap del Cos d'Agents Rurals, i va formar part de l'atestat que va ser entregat al jutjat de Gandesa. A la vista de les conclusions d'aquest informe, l'inspector en cap no en va informar al conseller de Medi Ambient i Habitatge perquè va considerar que no representava cap canvi rellevant ni desvirtuava la hipòtesi del llamp. Aquest informe de l'AEMET considerava poc probable que el llamp hagués estat latent durant sis dies a la zona d'Horta de Sant Joan, tot i que no ho considerava impossible, i deia a més a més que el 5 per cent dels incendis estan provocats per aquest tipus de llamps. L'informe donava especial incidència al fet que el foc hagués estat provocat per una descàrrega elèctrica no detectada el mateix dia que es va produir l'incendi.
	Pel que fa a l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, es van determinar per al mes de juliol variables climàtiques de la zona: temperatura, precipitació, vent, i es va destacar que s'hi havien produït quatre episodis de llamps. Un d'aquests va tenir lloc sis dies abans del dia que es va originar l'incendi.
	Tornant a l'informe del Cos d'Agents Rurals. El supòsit del llamp es sustentava en el fet que es podien donar processos de combustió lenta, que es caracteritzen perquè no fan flama, tal i com recullen estudis fets en molts àmbits i a molts nivells.
	També assenyalar que diferents testimonis qualificats van confirmar al Cos d'Agents Rurals la situació del foc. El font principal de l'incendi estava situat a la carena que separa el Pinar de Don Pedro del Mas de Pixantó, avançant cap al mas, i que la zona baixa del Pinar de Don Pedro ja havia estat afectat pel foc. Així mateix, la documentació que consta a l'atestat hi ha testimonis que confirmen la caiguda d'un llamp en aquest mateix indret. Tot això va portar el Cos d'Agents Rurals a la conclusió que el llamp caigut a l'àrea d'inici, amb les circumstàncies particulars del seu entorn, era l'única causa de l'incendi d'Horta de Sant Joan.
	Però ara estem en un altre moment. El jutjat de Gandesa va obrir una investigació, la qual cosa demostra el bon funcionament del sistema. Va decretar el secret de sumari sobre aquests fets tan dolorosos, i va ser deixat sense efecte el passat 9 de gener. Això ha comportat que fins la setmana passada no s'ha pogut disposar dels elements necessaris que ajudessin a contrastar les conclusions a les quals havia arribat el Cos d'Agents Rurals. Ha estat coneguda la informació amb relació a les causes de l'incendi, que replantegen les primeres conclusions. Aquesta nova informació posa de manifest l'equivocació de l'informe del Cos dels Agents Rurals, pel que fa a la causa i a la ubicació de l'àrea d'inici de l'incendi. Per tant, queda clar que les conclusions són una conseqüència de l'error en la determinació de l'àrea d'inici.
	Voldria a continuació fer algunes consideracions competencials del Cos d'Agents Rurals i de la seva dilatada experiència professional. El Cos d'Agents Rurals té assignades normativa les competències en matèria de prevenció d'incendis i, conseqüentment, de la investigació de les causes dels incendis forestals. Aquestes competències es recullen en l'Estatut d'Autonomia i en les lleis sectorials corresponents. El Cos d'Agents Rurals, per les seves funcions generals en matèria de vigilància i prevenció d'incendis, té un coneixement del territori i dels elements de risc que el situen en una posició favorable per desenvolupar aquesta tasca. La seva trajectòria en investigació d'incendis és llarga, perquè investigar les causes és bàsic per a la prevenció d'incendis forestals. El Cos d'Agents Rurals van iniciar les tasques d'investigació dels incendis l'any 93 i 94, amb les primeres diligències, entre d'altres, dels grans incendis del Bages i Berguedà. Assisteixen a tots els incendis forestals que es produeixen a Catalunya, i desenvolupen les tasques bàsiques d'investigació de les causes de tots ells, amb una mitjana de sis-cents incendis forestals per any a Catalunya. Actualment, es determinen les causes aproximadament entre un 80 i un 85 per cent dels incendis. Això vol dir que només es queden amb incertesa entre un 15 i un 20 per cent dels incendis. En el període anterior a l'any 94, aquest percentatge era d'un 45 per cent; un 45 amb causa desconeguda. El Cos d'Agents Rurals porta més de quinze anys d'activitat intensa en la investigació d'incendis forestals, i és un dels referents a nivell de l'estat. La investigació dels incendis forestals és una labor sovint molt complexa, ja que es basa en un mètode d'anàlisi i de treball i en la recerca d'indicis o proves indirectes, la suma de les quals permet arribar a una conclusió. Sovint, en un incendi només es troben indicis indirectes que no són concloents de forma separada. Aquests indicis provenen en primer lloc de l'estudi de les evidències físiques per determinar l'àrea d'inici de l'incendi, anàlisi de la geometria de l'incendi amb relació a la meteorologia, la topografia i la vegetació combustible, l'estudi de les evidències de les activitats humanes i naturals, tant pel que fa a l'activitat pròpiament agrícola o d'altra mena com les naturals com són les tempestes, per determinar les hipòtesis o la...
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	...la validació dels punts anteriors mitjançant testimonis i a l’estudi dels antecedents d’incendis en la zona per trobar connexions amb l’incendi estudiat. 
	El primer punt sobre la determinació de l’àrea d’inici és la clau de la investigació ja que permet descartar aquelles activitats de risc que s’hagin realitzat en altres zones de l’incendi les quals no tindran una connexió física amb l’escenari dels fets. Aquest primer pas, doncs, és el moll de l’os sobre el que s’ha vist en el cas que ens ocupa. Concretament i en el cas de l’incendi d’Horta de Sant Joan en la investigació de les causes realitzada inicialment pel Cos d’Agents Rurals, tal com es deia, es va arribar a una conclusió errònia en la determinació de l’àrea d’inici i com a conseqüència en la conclusió també equivocada sobre la causa de l’incendi. 
	De tots aquests aspectes es desprenen, primer, el Cos d’Agents Rurals no són infalibles, poden equivocar-se, podem equivocar-nos, però en el reconeixement dels nostres errors està també el respecte alhora per la professionalitat i per la seva trajectòria. Està clar que s’haurà de perfeccionar la metodologia i aprendre dels errors amb la voluntat de continuar treballant per aclarir les causes que provoquen els incendis forestals, un aspecte fonamental per la prevenció dels incendis al nostre país. Els vull avançar que ja estem treballant per millorar l’eficàcia del Cos d’Agents Rurals en les investigacions d’incendis amb un seguit de mesures concretes. En primer lloc, mesures organitzatives, encaminades a la reducció del temps d’arribada de les unitats d’Agents Rurals en l’incendi detectat. Segon, mesures per millorar els procediments de recollida de dades rellevants per part de les primeres unitats que arriben i que seran punt de partida de les investigacions. Revisió del procediment normalitzat de treball per incorporar aspectes sobre la decisió al tancament de la investigació. Les dedicades a transferir les experiències dels agents que investiguen i augmentar el seu grau de coneixements. Hi ha previsió que a 2010 sortirà la primera promoció d’Agents Majors especialitzats en incendis forestals, el seu temps de dedicació a aquesta tasca augmentarà. Així com la creació d’un nou protocol de comunicació interna. 
	Pel que fa a mesures formatives, continuar i reforçar els tallers de lectura de vestigis, indicadors de la direcció del foc, reforçar la formació i aprofundiment en casuístiques concretes i rellevants com són les infraestructures, les tasques de recol·lecció amb maquinària agrícola en època de risc i els incendis intencionats o dubtosos [#], mesures per millorar l’equipament, com incorporar aplicatius nous per la teledetecció de llamps amb temps real i predicció probabilística en el desplaçament de les tempestes i caigudes de llamps. Poso a la disposició de la comissió tota la informació al coneixement del Cos d’Agents Rurals sobre aquest tema per esclarir els possibles dubtes que puguin tenir. Alhora, els convido a conèixer les seves instal·lacions, així com totes les tecnologies que utilitzen pel seu treball.    
	Per finalitzar, volia felicitar la tasca d’investigació i totes les parts operatives actuants, especialment els Mossos d’Esquadra per la seva tasca investigadora que ha donat peu a les detencions, així com la tasca dels bombers i també dels Agents Rurals. Els tres cossos han demostrat amb la seva tasca una vegada més el grau de professionalitat i entrega en les seves competències. 
	Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats. 
	El president 
	Sí, gràcies, honorable conseller. Tot seguit pren la paraula el conseller d’Interior, Joan Saura. Quan vulgui. 
	El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (Sr. Joan Saura i Laporta) 
	Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. En primer lloc voldria fer-li entrega al senyor president, amb CD, un CD per cada grup parlamentari, un parell, que recull els informes dels bombers, tant l’informe com els annexos perquè tothom pugui tenir la màxima informació. 
	El passat 28 de juliol vaig comparèixer en aquesta comissió per informar a petició pròpia i amb la màxima urgència dels treballs d’extinció d’incendis forestals iniciat a Horta de Sant Joan el dia 20 de juliol i el tràgic accident que va patir la unitat dels GRAFS de Lleida el dia 21 amb la mort dels cinc dels seus integrants i amb un ferit greu. 
	Responent a algunes declaracions que hem pogut sentir aquests darrers dies vull lamentar públicament que s’hagi acusat el Govern de mentir o d’amagar la veritat. Vull que quedi molt clar, sempre s’ha informat segons les hipòtesis del moment i jo mateix en les dues ocasions he demanat de comparèixer amb la màxima urgència per explicar detalladament els esdeveniments que teníem constància en el moment d’informar. 
	Si no s’ha informat del canvi de rumb de les investigacions és perquè aquestes estaven sota secret de sumari. El dia 30 de juliol, dos dies després de la meva compareixença al Parlament, la jutgessa instructora del cas va decretar el secret de sumari. No parlar dels resultats de les investigacions és el que s’ha de fer quan aquests estan sota secret de sumari i explicar els resultats de l’informe és el que hem fet quan s’ha aixecat el secret i per això vaig demanar dilluns passat de comparèixer de nou en seu parlamentària amb la màxima celeritat per donar tota la informació. 
	El més important de l’aixecament del secret de sumari és que tal i com nosaltres volíem fer vam poder explicar detalladament, en primer lloc als familiars de les víctimes, al cap de vint-i-quatre hores, en segon lloc als sindicats del Cos, al cap de quaranta-vuit hores, i en tercer lloc al Parlament, tot el que va succeir. Ens vam comprometre a fer-ho i ho vam poder complir després que s’aixequés el secret de sumari. També dijous passat vàrem fer una roda de premsa per detallar i aclarir aspectes falsos que estaven fent molt mal, tant als familiars i als amics de les víctimes com a tot el Cos de Bombers. 
	Abans d’entrar plenament en el tema que ens ocupa vull demanar que no es barregi demagògicament la causa i l’origen del foc amb la gestió de l’emergència i l’extinció de l’incendi que va portar a terme el Cos de Bombers de la Generalitat amb les condicions que van propiciar el tràgic accident de la mort de cinc bombers del GRAF de Lleida. En aquesta compareixença explicarem les investigacions obertes sobre l’origen de l’incendi i les investigacions sobre el desenvolupament del tràgic accident, així com la gestió de l’extinció de l’incendi, però per respecte als cinc bombers morts, el bomber ferit greu també, als seus familiars, amics i a tot el Cos dels Bombers de la Generalitat, els vull demanar que fem una anàlisi rigorosa de tot el que va passar, defugint demagògiques interpretacions interessades. 
	Tothom sap, entre altres coses perquè jo mateix ho vaig anunciar en la compareixença del passat 28 de juliol, que des del Departament es va encarregar un informe específic al Cos de Bombers de la Generalitat, un informe que s’ha fet amb rigor i amb exaustivitat i que els principals autors han estat el Subdirector General Operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis, l’inspector, senyor Joan Rovira, i el Cap de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, el sotsinspector, Fèlix González. Avui ens acompanya i participa en aquesta sessió l’inspector Joan Rovira per exposar els aspectes més tècnics i claus d’aquest informe. 
	Deixin-me dir que aquest informe s’ha elaborat amb molt dolor i amb molt esforç personal. Aquest informe s’ha fet amb la col·laboració de bona part de l’operatiu que va treballar en l’incendi, gràcies als quals s’ha pogut reconstruir els fets i s’ha disposat també de les comunicacions durant l’incendi, així com d’un important volum d’imatges gràfiques, fotografies i vídeos i del posicionament de les dotacions a través del GPS. Un treball realitzat una vegada finalitzada l’emergència en el que es disposa de molta informació que no existeix mai quan s’està treballant en una emergència activa. 
	Vull ressaltar aquesta qüestió perquè en el moment en què està activa una emergència no es disposa mai de tot aquest material i per tant aspectes que ara es poden documentar, intuir, interpretar, no estaven disponibles el passat 28 de juliol. Mentre es tracti d’una emergència les decisions es prenen minut a minut, en base als coneixements i experiències que es tenen i en base al que s’està produint en aquell moment, millor dit, el que es coneix que s’està produint. L’experiència i coneixements fan preveure moltes de les situacions en les que es troben els bombers, però, òbviament, no totes, especialment quan es tracten fenòmens que no es poden controlar. 
	Investigacions dels Mossos d’Esquadra i detenció dels dos presumptes autors de l’incendi. A continuació els resumiré la investigació del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a l’incendi d’Horta de Sant Joan. El passat dia 21 de juliol de 2009, la unitat territorial d’investigació dels Mossos d’Esquadra va iniciar, com correspon a fets d’aquesta gravetat, unes diligències per determinar les causes que van causar la mort de cinc bombers i lesions greus a un sisè. 
	Els Mossos d’Esquadra prenen declaració a dotze testimonis directes de l’incendi, propietaris de finques i els primers bombers que hi van acudir. Alguns testimonis van dir als Mossos que per la zona havien vist dos excursionistes a l’hora aproximada en què es va iniciar el foc i que aquests van trucar al telèfon d’emergències, 112, avisant de l’incendi. Al no ser localitzats, els Mossos van iniciar els procediments per esbrinar la identitat dels excursionistes a través del rastreig de les trucades rebudes al telèfon 112, fins que van concretar la seva identitat. Aquestes dues persones van ser citades per tal de disposar de la seva versió, de la mateixa manera que la resta de testimonis presencials de l’incendi. Els Mossos van trobar en les seves declaracions algunes contradiccions.  
	A principis del mes d’agost la jutgessa va emetre un manament judicial pel qual facultava la Unitat Central de Medi Ambient del Cos de Mossos d’Esquadra a determinar i a ratificar les causes i el lloc on es va iniciar l’incendi. A més, el 14 d’agost, amb l’autorització de la jutgessa de Gandesa i amb la presència del secretari judicial, cinc agents dels Mossos d’Esquadra van realitzar una inspecció ocular de les ferides i marques exteriors del pi blanc situat al pinaret de Don Pedro, on en un inici es va establir que havia començat el foc i que va incloure el tall i transport de dos mostres de tronc per un estudi més detallat. 
	Tot i que agents de la Unitat Central de Medi Ambient són alhora biòlegs, les dos mostres del tronc van ser remeses a un catedràtic d’ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per una anàlisi de les causes que han provocat les marques al tronc. Segons l’informe del catedràtic les marques probablement van ser causades per l’impacte d’un llamp que va caure un temps abans, que no es pot determinar exactament, de l’inici de l’incendi. 
	L’informe final de la Unitat de Medi Ambient de Mossos, de 23 de novembre del 2009, estableix, però, que l’inici de l’incendi està vinculat a una acció humana, ja sigui de forma imprudent o dolosa, i determina que el focus de l’incendi va començar prop d’un munt de llença al mas de Pixantó i que aquesta llenya representa molta càrrega de combustible. L’informe fou lliurat a la jutgessa de Gandesa la darrera setmana de novembre. A partir d’aquest informe la Unitat Territorial d’Investigació demana autorització judicial d’intervenció telefònica dels telèfons mòbils dels dos excursionistes i inicia una intensa tasca d’investigació centrada en ells dos, i que inclou una segona declaració a la comissaria.   
	El passat 7 de gener del 2010 un dels sospitosos es citat a declarar a la comissaria dels Mossos per tercera vegada. Després de la citació, i abans de presentar-se a la comissaria, es posa en contacte amb un agent d’investigació dels Mossos d’Esquadra i diu que no pot aguantar més la pressió de la investigació, que té un càrrec de consciència i l’hi confessa que ell i el seu company van intervenir en l’incendi. 
	El sospitós es traslladat a la comissaria d’Amposta on se li pren declaració formal. De la seva declaració i amb les proves que han anat acumulant els Mossos es deté el segon sospitós, que d’acord amb els seus drets com a detingut declina declarar davant dels Mossos. Posteriorment, ambdós detinguts passen a disposició judicial. Els Mossos demanen a la jutgessa autorització per realitzar un escorcoll al domicili d’un dels sospitosos, escorcoll que s’efectua amb la presència del secretari judicial. 
	Amb tot això vull ressaltar el següent. Primer, en cap moment s’ha amagat cap tipus d’informació a ningú i molt menys s’ha enganyat. L’informe dels Agents Rurals del juliol del 2009 era l’únic informe que teníem en aquell moment que determinava un punt d’inici de l’incendi. 
	Els Mossos van iniciar a petició judicial un segon informe, que per la complexitat de les anàlisis i contrastació de proves va estar acabat a finals de novembre del 2009. Fins a la detenció dels dos sospitosos cal remarcar que tota l’actuació policial estava sota secret de sumari i per tant s’ha actuat amb el més escrupolós respecte de la decisió judicial. 
	En aquest sentit, no és que hi hagi hagut manca d’informació, sinó que no hi havia informació que es pogués donar. Per tant, en tot moment hem complert les restriccions que imposava el secret de sumari. 
	No hi ha hagut descoordinació entre Departaments i entre administracions. Cadascuna ha realitzat les seves funcions d’acord amb les seves competències. La tasca dels Mossos ha estat esbrinar les causes i l’autoria d’un incendi que va acabar amb la vida de cinc bombers i va ferir greument un altre, amb els mitjans i les tècniques d’investigació criminal pròpies de la policia. 
	Seguidament, passo la paraula a l’inspector, Joan Rovira, Sotsdirector General Operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis, que farà una exposició amb el resum dels aspectes tècnics claus de l’informe d’acord amb el que preveu a l’article 151.3 del Reglament del Parlament de Catalunya. 
	El sotsinspector general operatiu de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (Sr. Joan Rovira)  
	Gràcies, conseller. A partir del primer avís que rep de l’incendi que es produeix a les 21:03 del dia 20 de juliol i donada les característiques de la zona, orografia complexa i situar-se a les estribacions del massís i del Parc Natural dels Ports, així com per les condicions meteorològiques del dia, s’activa un important dispositiu d’extinció, donat que des de bon començament existeix la preocupació que l’incendi no entrés dins del massís dels Ports. 
	Des de bon inici l’estratègia d’extinció planteja i aconsegueix que l’incendi no se’ns obri per les parts baixes i no se’ns recol·loqui en posicions que haguessin pogut significar una entrada cap a l’interior del massís dels Ports a través del riu Canaletes                       
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	...l’incendi té en el barranc dels Covards  la seva part més baixa i es projecte en dos eixos de propagació diferents, una en direcció a nord-est, en direcció al Pinar de Don Pedro, i l’altra en direcció sud-est, en direcció a Roques Cambretes, es configura un incendi, doncs, en dos fronts diferenciats. 
	Aquest incendi forestal en les seves primeres ores té un comportament molt actiu, realitza carreres amb alta intensitat generant focus secundaris que acabaran configurant un perímetre molt irregular i en zones interiors sense cremar. De matinada, l’incendi modifica el seu patró de comportament i passa a cremar amb baixa intensitat, és a dir, de superfície, i només es realitzen [trossejos #], és a dir, crema totalment algun que altre arbre, però no té un front actiu.
	El problema serà en els focus secundaris, disseminats a la part alta del sector esquerre, a la zona del Pinar de Don Pedro. Es prioritza tancar, doncs, els flancs exteriors i mantenir-lo amorrat contra la cinglera de la faixa del Migdia. Amb el primer vol del dia 21 es constata que l’incendi només s’havia cremat unes seixanta hectàrees, moltes menys que les que durant la nit s’havia pensat. Les línies de treball van avançant a bon ritme en els dos flancs, mitjançant la metodologia bàsica que és anar encerclant el perímetre amb mànegues d’aigua des de les parts baixes cap amunt; en el flanc esquerre, i per tal de millorar la capacitat de penetració de les línies d’aigua i de començar a fixar el perímetre, s’hi destina la unitat GRAF Lleida, la unitat GRAF Barcelona, i a mig matí s’incorpora la unitat BRIF del Ministeri de Medi Ambient, a més de les dotacions de diferents vehicles. En el flanc dret s’hi destina la unitat GRAF Tarragona i durant la nit també va treballar-hi la unitat tècnica del GRAF.
	Les tasques d’extinció s’organitzen a partir de configurar dos sector de treball amb els seus corresponents comandaments, ECO 0 i ECO 00, i els seus respectius grups de comunicacions de la xarxa Rescat, comandament d'intervenció Cap de Guàrdia, Delta 0, coordinador aeri [Hotel #]  0, comandament de la unitat tècnica GRAF, GRAF 06, i supervisor GRAF, GRAF 01, són altres de les funcions operatives que s’implanten. L’estructura de comandament era l’adequada per a un incendi de 60 hectàrees. 
	Operativament també s’implanten les unitats del Centre de Comandament Avançat i punt de trànsit, lloc des d’on es coordinaran i comandaran les tasques d’extinció. En el moment de les reproduccions, la seva violència i intensitat posaran al límit la capacitat de resposta d’aquesta estructura de comandament. En tot moment, però, els comandaments es troben exercint les seves funcions, malgrat que en determinats moments, quan l’incendi està projectant ràpidament i virulentament sobre el municipi d’Horta de Sant Joan, hauran de prioritzar tasques d’evacuació i assistència a la població, com serà el cas del Delta 0 que es dedica a l’evacuació del personal de carreteres, dels masos de Bellida i d’[Anello #] , entre d’altres, sense que en cap cas això signifiqués una despreocupació per la seguretat, a la qual s’hi dediquen intensament els comandaments de sector i el supervisor GRAF 01. 
	L’objectiu, segon la nostra estratègia habitual, era acabar de tancar el perímetre, és a dir, que es trobessin les línies d’aigua que pujaven. En el cas del sector esquerre es tractava que es trobessin la línia exterior, identificada com a línia cinc, de color blau la mapa, i composta per les dotacions de Falset, Flix, Cornudella, Tarragona, Vilafranca, Mataró i Badalona, amb les que pujaven pel flanc esquerre interior, identificada com a línia dos i de color vermell al mapa, i composta per les dotacions d’Amposta, Tortosa i Horta de Santa Joan. 
	En el moment de començar-se a produir les reproduccions no quedaven més de cent cinquanta metre per tancar aquest perímetre i poder realitzar el que denominem l’anella d’aigua, és a dir, deixar envoltat el perímetre per a instal·lació de mànegues. Com a mètode de treball es combinava el treball de les instal·lacions d’aigua amb l’ús de motoserres per obrir pas a aquestes, així com la realització de línia de defensa amb eines manuals per tal d’anar estabilitzant el perímetre. Aquestes dues darreres tècniques eren les que realitzaven les unitats GRAF.
	El matí del dia 21 tenim dificultats en el rendiment hidràulic de la línia cinc, és a dir, no arribava aigua amb suficient pressió i cabal a punta de llança donada la longitud i el desnivell assolit; es realitza un nou emplaçament per tal de millorar aquest rendiment. El tipus i estructura de vegetació, un model, segons la classificació internacional quatre, molt espessa i impenetrable, i cremada només parcialment en superfície, dificultava l’avanç de les línies d’aigua. El perímetre era molt irregular i sinuós, en alguns moments in connexa i sense una delimitació clara entre la zona cremada i no cremada, pel fet que l’incendi havia projectat molts focus secundaris en aquesta zona, deixant inclús zones sense cremar a l’interior del perímetre de l’incendi. 
	Tot anava a un relatiu bon ritme, fins que la situació comença a complicar-se a partir de les 14 hores; per una part, la intensitat del vent anava augmentant, però tal i com s’havia indicat en la previsió i en el briefing de comandament a primera hora del matí, no en canvi el caràcter turbulent i ratxejat que aquest experimenta en combinació amb la complexa orografia de la zona i molt concretament a les proximitats de la faixa del Migdia, que és la imatge que tenen a la part superior de la imatge. 
	Els mitjans aeris, tant els avions com els helicòpters, manifesten de forma reiterada el risc en el pilotatge de les aeronaus i la seguretat de les seves tripulacions amb aquelles condicions de vent, que conduiran a les 14,30 que s’estableixi l’aturada dels mitjans aeris. Igualment, la inestabilització del perímetre de l’incendi, donarà lloc a l’aparició de violentes reproduccions, apareixen totes en un curt espai de temps, al voltant d’un trenta minuts de diferència entre la primera i la darrera. 
	Per fer-se una idea de com neixen i creixen i es propaguen aquestes reproduccions, vull aprofitar la seqüència fotogràfica de la reproducció que vàrem tenir el dia 22 i que permet il·lustrar el comportament extrem i violentéssim, la seva velocitat i intensitat de propagació no donen cap oportunitat a les dotacions properes d’apagar-les, situant-se ràpidament fora de la capacitat d’extinció dels nostres equips d’extinció. El mateix comportament violent i la mateixa elevada capacitat de propagació tindran les diferents reproduccions que tenen lloc el dia 21, segueixen el mateix patró de comportament, amb unes velocitats de propagació al voltant dels cinc quilòmetre hora. 
	El dia 21 es produeixen fins a quatre reproduccions importants i que hem identificat com a les principals, la reproducció A, la B, la C i la D, i que podem situar en els diferents perímetres de l’incendi. De la reproducció A, que és la que es produeix en el flanc dret i que no sortirà del perímetre de l’incendi i no tindrà més repercussions, no entrarem a detallar-la. La reproducció B, la reproducció identificada com a B, la primera imatge de què disposem és de les 15,25, però la seva activació és anterior, al voltant de les 15, com a mínim; la reproducció que vàrem anomenar espontània, en el sentit que prèviament no hi havia constància de cap de tipus de columna de fum prèvia, apareix a l’interior del perímetre, a la part baixa del flanc esquerre exterior, per la força del vent salta la cinglera i cau fora del perímetre disseminant focus secundaris, i té una ràpida propagació, deixant ràpidament també fora de la capacitat d’extinció dels vehicles que hi treballaven properament. L’eix de propagació és nord-oest, en direcció al municipi d’Horta de Sant Joan, i posarà en risc a les dotacions de bombers, els veïns de les masies properes, el personal d’obres de la carretera, un hotel i el mateix municipi d’Horta de Sant Joan, arribarà fins a la serra, darrere mateix del Parc de Bomber. Trenca la dinàmica d’organització i de comandament i crea un nou incendi. El Centre de Comandament Avançat i el punt de trànsit s’hauran també de reubicar, avança per focus secundaris a una velocitat superior als quatre quilòmetres hora. A les imatges es pot comprovar la seva intensitat i la seva elevada propagació. 
	Passem a la reproducció C. La primera imatge que disposem és de les 15,09, la reproducció que també vàrem anomenar espontània, en el sentit que prèviament no hi havia constància de cap tipus de columna de fum prèvia, afecta la part baixa del flanc esquerre interior, el seu eix de propagació també serà oest i es trobarà canalitzat pel barranc dels Covards, salta cap al flanc dret seguin la dinàmica de vents exteriors a la cinglera, llençant focus secundaris des de l’inici, la seva propagació també és extremadament ràpida, i deixa fora la capacitat d’extinció els vehicles i les dotacions que hi estan treballant properament; propaga per l’exterior del flanc dret, fora del perímetre, afectant diverses dotacions i contribuint a un nou incendi. Afectarà totes les dotacions que treballen en el sector dret i a GRAF Tarragona, que realitzarà una zona segura i desplegarà [#], però sense patir cap tipus d’afectació personal. En canvi, la dotació de Terrassa i la d’Ascó passaran moments de perill, havent d’ésser assistits, un dels seus integrants, pels equips mèdics per cremades de primer grau.
	La reproducció D, la primera imatge de què disposem és de les 15,26, i la seqüència mostra com aquesta reproducció comparteix les mateixes característiques que les anteriors, és a dir, que també en les seves fases inicials es propaga en direcció oest, en direcció cap a l’exterior de l’incendi, però tot i que en un primer moment segueix una direcció exterior a l’incendi, com les altres, a mesura que es va eixamplant de cua i per pendent canviarà la direcció de propagació pel fet d’entrar en la dinàmica del contravent. Serà aquesta dinàmica de contravent la que de forma sorprenent conduirà aquesta reproducció de forma turbulenta i en paral·lel a la cinglera de la faixa del Migdia, a la vegada que llença focus secundaris que faran entrar en interacció i posteriorment en conflagració a les zones no cremades de l’interior del perímetre, donant lloc a la confluència de dues carreres imprevisibles, molt violentes i intenses que afectaran de ple a la zona segura de GRAF Lleida, i passaran pel costat de la de GRAF Barcelona i de la resta de personal de la línia cinc que es trobaven amb ells. La intensitat i magnitud del front d’incendi que es projecte sobre la unitat GRAF Lleida és equiparable al fenomen tècnicament descrit, com a tempesta de foc. 
	En aquestes imatges podem observar la localització de la zona segura de GRAF Lleida, en el cercle vermell, i la zona segura de GRAF Barcelona i la resta de dotacions, cercle verd, així com de l’alta intensitat en què va projectar-se la violenta reproducció en aquest sector. Entre les dues zones segures, a la cinglera, es trobava la part més elevada de la faixa del Migdia, la mola dels [Satans #] i per tant el punt on el contravent era més intents. Això és el que explica aquest tall entre el cremat i no cremat a la mateixa zona, i del diferent nivell d’atrapament que varen patir les dotacions i unitats que es trobaven en aquesta zona.   
	A més de l’atrapament mortal de la unitat GRAF Lleida i de l’atrapament de la unitat GRAF Barcelona i de la resta de dotacions, les violentes reproduccions posen en situació de perill a la major part de les dotacions que estaven treballant al voltant del perímetre de l’incendi. Analitzada cadascuna de les línies i de les dotacions que hi treballaven, podem afirmar que l’incendi de Sant Joan ens trobem davant de la situació més generalitzada de risc que viu un dispositiu d’extinció, no solament en l'àmbit català i espanyol, sinó que també en l'àmbit internacional. Dels 128 bombers que hi treballaven, la seva major part en un o altre moment, en major o menor intensitat, han de realitzar o bé maniobres d’autoprotecció, buscar zona segura, o fugir per una ruta d’escapament. 
	En els moments previs a l’atrapament de GRAF Lleida, cal destacar que des de l’aturada dels mitjans aeris les consignes i criteris de seguretat presideixen les comunicacions i ho fan de forma permanent amb les unitats GRAF. La decisió de marxar de les unitats BRIF i la posterior petició d’evacuació aèria van significar la intranquil·litat per les dotacions del punt d’emplaçament número cinc, que disparen el botó d’emergència a les 15,43, i que les unitats GRAF també estan preocupades en tot moment per la seguretat de les BRIF. Aquesta decisió de marxar de les BRIF també focalitza l’atenció i el treball dels helicòpters que volaven en el moment en què fan la seva petició d’evacuació i, per tant, perdent bona part de la nostra capacitat de supervisió aèria. La decisió de quedar-se i de realitzar zona segura de les unitats GRAF, podem dir que en tot moment es mostren tranquils i segurs del que estan fent, que realitzen zona segura dins d’una zona cremada, que a les 15,36, per citar alguns exemples de les comunicacions, diuen que «de moment estem aquí», que creuen que la retirada és pitjor que no pas el que estan fent en aquells moments, que estan fent zona segura, i que creuen que en tindran prou; que a les 15,59 despleguen les shelters, les mantes aluminitzades o tendes aluminitzades de protecció personal, i que serà a les 16,06 on es produeix la darrera comunicació del caporal Jaume Arpa,  i la primera trucada d’emergència del bomber GRAF David Duaigües. 
	A partir d’aquí, els esdeveniments es van anar succeint, per una part, GRAF Lleida no respon als requeriments de GRAF 05 des de la sala central de bombers. Immediatament s’activen els recursos del SEM, l’helicòpter medicalitzat amb base a Mora, i les ambulàncies també medicalitzades. A nivell de bombers activem l’helicòpter de rescat amb metge i amb configuració de grua amb personal GRAE a les 16,16. També s’activarà posteriorment un segon helicòpter i vehicles de suport per terra amb dotacions GRAE, amb el cap del grup de GEM, l’M 0, el Mike 0, i diplomats en infermeria. 
	A les 16,21 és el moment en què, atès que GRAF 01 comunica que no està rebent comunicació de GRAF Lleida, GRAF Barcelona es desplaça fins a la zona segura on estava situat GRAF Lleida, són les 16,21, i comunica la situació: quatre bombers amb cremades greus, presten els primers auxilis i organitzen recerca de dos bombers que manquen; localitzen el cinquè bomber a quatre-cents metres, amb què s’havia estat parlant telefònicament i els presten els primers auxilis, a les 16,47. Arriba l’helicòpter de la zona, els problemes per aterrar, les turbulències dels vents i el fum impossibiliten qualsevol tipus de gruatge, deixen el metge i els GRAE a uns quinze o vint minuts caminant, de la zona de seguretat de GRAF Lleida. Arriben a la zona a les 17,20 i confirmen: dos morts i dos ferits molt greus, un d’ells moriria més tard; el cinquè bomber també està molt greu, i continua la recerca del sisè bomber...              
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	...recuperant les posicions GPS. En aquells moments, s’avalua el mètode d’evacuació i no hi ha possibilitat de realitzar gruatge pel vent i la baixa visibilitat i es decideix una evacuació fins al turó on l’helicòpter pot fer, de forma molt precària, una estacionària. A continuació, es continua la recerca del sisè bomber, i després de realitzar diferents aproximacions, es realitza a les 18:37, és el cas del David Duaigües. El David Duaigües fa un itinerari –tens les imatges?– força llarg, sembla que anés a buscar la posició on estava situat el guaita de GRAF Lleida i té la malaurada sort de tornar a trobar-se amb un front d’incendi, un front d’incendi segurament que no molt actiu, estava cremant en aquells moments de cua, encara no havia agafat el pendent, però sigui com sigui, després de tot el trajecte que fa ha de tornar a travessar un front d’incendi amb tots els fums i els gasos calents que l’acompanyen. Serà finalment localitzat a partir de la seva recuperació de les posicions GPS que en aquests moments tenen en pantalla, i a partir del criteri establert per GRAF 01, i després de dos intents del comandament ECO 0 i del mateix guaita de GRAF Lleida, se li demanarà que s’aturi, li donaran un rumb i una distància, i finalment es trobarà el cos sense vida del bomber David Duaigües.
	La primera evacuació del ferit es realitza a les 18:38, la segona evacuació es realitzarà a les 19:38 i durant la nit es realitza la vetlla dels tres cossos, que per decisió judicial han de mantenir-se en el lloc de l’atrapament tota la nit, que no seran evacuats fins al 22/07 amb helicòpter fins al centre de comandament avançat.
	En tot moment, pel que fa a les tasques d’assistència i evacuació dels ferits i de les víctimes, cal dir que aquest va ser l’objectiu prioritari per part de tot el dispositiu d’extinció que estava treballant a la zona propera d’on es va produir l’atrapament mortal de GRAF Lleida.
	Conseller...       
	El president
	Sí, gràcies, subdirector general. Tot seguit resten deu minuts d’intervenció per als membres del Govern, de conformitat amb l’article 151.2, que es poden repartir de la manera que considerin adient. 
	Intervé el conseller d’Interior i Relacions Institucionals. Senyora Saura, té la paraula.
	El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
	Bé, intentaré amb deu minuts sintetitzar la resta de l’informe, parlant, en primer lloc, de les conclusions de l’informe dels bombers. El Cos de Bombers de la Generalitat i, en concret, el GRAF està format per professionals amb àmplia experiència i reconegut prestigi per la tasca realitzada. Davant d’això, tots ens preguntem què va passar i per què va passar. La resposta és que estem davant d’un maleït accident produït per la suma, com passa habitualment en els accidents, de diferents circumstàncies. No es pot oblidar que estem parlant d’una feina d’alt risc, en molt sinistres o emergències en què intervenen els bombers es viuen situacions de molt perill, que afortunadament no tenen un desenllaç tan greu com l’incendi d’Horta de Sant Joan.
	La feina del bomber és arriscada, intrínsecament molt arriscada. A més, els bombers treballen en situacions en les quals permanentment s’han de prendre decisions, una característica que s’ha de sumar a una altra també molt important: cada emergència és diferent, per molt que s’estudiïn i analitzin tots els supòsits d’emergència en què cal intervenir els imponderables hi són. 
	Pel que fa a l’atac als incendis de vegetació, els bombers estudien prèviament el territori, el tipus d’incendi que es pot produir, el tipus de propagació que es pot donar, la meteorologia i els seus efectes, la situació prèvia de la vegetació i les accions realitzades o no de caràcter preventiu. Aquesta és una feina que es fa sistemàticament, per això l’actuació del cos de bombers és molt efectiva i eficient, però, com ja he dit abans, una emergència no és un procés estàndard, i, per tant, com va ocórrer en aquest malaurat cas, no es pot preveure tot allò que passarà.
	Per últim, i també com a explicació prèvia, cal tenir present que en un incendi de vegetació forestal en el qual els màxims especialistes són el grup del GRAF seran ells els que de manera natural es situïn en les zones de major risc, atès que tenien la missió de tancar el perímetre del foc per poder-lo tenir controlat. De la mateixa manera que en altres emergència, com per exemple els rescats, serà el GRAE qui assumirà aquest major risc i per les mateixes raons. La raó és que el seu coneixement del foc, de com abordar-lo, de com autoprotegir-se, fa que siguin justament ells els que s’ubiquin en aquestes zones de major risc. 
	Tal com hem vist en l’exposició que acaba de fer l’inspector Joan Rovira i tal com ja vaig explicar detalladament en la compareixença del passat 28 de juliol, l’estratègia d’extinció plantejada els dies 20 i 21 de juliol s’ha de considerar correcta. Les maniobres utilitzades, combinant el treball amb línies d’aigua amb la realització de les línies de defensa per davant d’aquestes, i amb el suport dels mitjans aeris a partir de les primeres hores del dia són les adequades. Les consignes de seguretat varen ser repetidament indicades al llarg de tot el matí i fins al mateix moment de l’atrapament mortal, amb una supervisió permanent, minut a minut, de l’activitat que realitzaven les diferents unitats del GRAF i per extensió la resta d’integrants de les diferents unitats del cos de bombers.
	Els elements clau que sintetitzen l’accident són: u, en primer lloc, l’excepcionalitat de les condicions meteorològiques a partir de les 14:30 del dimarts 21. L’increment de la velocitat del vent, que sí que estava previst, amb ratxes no constants de molta potència imprevistes i poc habituals per l’època, així com els nuclis de tempesta propers imprevistos i la seva interacció amb l’holografia de la zona potencien els efectes a contravent i generalitzen un seguit de turbulències en la zona de l’incendi que generen autèntiques tempestes de foc, com ha dit l’inspector Joan Rovira. 
	En segon lloc, l’aturada dels mitjans aeris davant la impossibilitat de sobrevolar la zona per les nombroses turbulències que es generen. Aquesta situació afecta la totalitat dels mitjans aeris; per tant, no hi ha suport aeri a les unitats que estaven treballant a terra. Però, a més, l’operatiu també es queda sense la visió aèria de l’incendi, cosa que succeeix molt sovint, sempre que es treballa de nit i quan el vent bufa de forma important, situació força normal als extrems nord i sud del país.
	En tercer lloc, la velocitat amb què van aparèixer noves represes o reproduccions, que esdevenen ràpidament nous incendis que es van generalitzant a l’entorn del perímetre. Les represes més actives naixien en llocs on prèviament, cinc minuts abans, no hi havia indicis visuals de la seva existència, i es trenca el perímetre de l’incendi en els dos flancs. 
	Per últim, el rescat de les brigades BRIF. Aquesta és una situació operativa no prevista i sobtada en la dinàmica de successos generats per la multiplicitat de represes. La decisió de les BRIF de marxar i la posterior petició d’evacuació dels seus membres a través de la banda aèria generen, per un costa, una gran intranquil·litat en les dotacions de bombers properes i, per altra, una preocupació importantíssima per la seva seguretat, tant en les unitats terrestres de la zona, en concret el GRAF Lleida, com en la sala central de bombers, i, en conseqüència, apareix una nova prioritat, la del salvament, que concentra els pocs mitjans aeris, que a la vista de la violència de les reproduccions i des d’uns minuts abans havíem decidit tornar a provar a volar.
	Vull aclarir aquí que en el moment de l’evacuació de les BRIF no s’havia requerit el rescat de GRAF Lleida, ho repeteixo, vull aclarir aquí que en el moment de l’evacuació de les BRIF no s’havia requerit el rescat de GRAF Lleida. En cap moment es va deixar de rescatar uns per socórrer altres, ho poden comprovar vostès mateixos en les gravacions que consten en l’informe i que els hem lliurat. 
	Així doncs, l’excepcionalitat de les condicions meteorològiques que van afectar la disponibilitat de mitjans aeris va generar una situació generalitzada de risc i atrapaments quasi simultània d’un nombre elevat dels efectius que participaven en el dispositiu d’extinció i que van comportar que haguessin d’efectuar maniobres d’autoprotecció, cercar rutes d’evacuació a zones segures o haver-les de generar, cosa que va posar al límit la capacitat de resposta del dispositiu, a causa tant per la mateixa situació de risc i atrapaments que vam viure com per les tasques d’assistència i socors a la població i a les víctimes.
	També vull deixar clar que tots aquests dispositius no estaven en perill de manera gratuïta, estaven treballant en tot moment per evitar que l’incendi es dirigís al nucli de la població d’Horta de Sant Joan. No hi havia un treball gratuït, sinó que l’objectiu fonamental era impedir que l’incendi arribés a Horta de Sant Joan, que era la direcció que havien agafat totes les reproduccions de l’incendi, llevat d’una, justament la que va derivar en l’atrapament mortal, tal com hem vist en l’exposició que acaba de fer l’inspector Joan Rovira.
	Per altra banda, la unitat GRAF de Lleida va preparar la zona segura a zona cremada, tal com s’estableix en els protocols de seguretat, però al voltant de la zona hi havia encara molt combustible disponible, ja que el foc havia cremat de superfície del terra, però no la seva totalitat, ni la copa dels arbres. Per altra banda, la carrera que els va atrapar va seguir una direcció totalment imprevista, provocada pel contravent, que va originar dues línies de foc totalment imprevisibles. És així com els bombers van quedar atrapats en una tempesta de foc. 
	Durant molt de temps ells van treballar amb la tranquil·litat de tenir zona segura i quan el foc els estava arribant van prendre la decisió de quedar-se allà, el risc d’escapar era molt més elevat, i, en canvi, la zona segura els donava més garanties. A només cent vint o cent trenta metres d’on es va produir aquest fatal desenllaç una altra unitat del GRAF de Barcelona va crear una zona de seguretat, i, en aquest cas, els va servir perquè la zona on es va donar la fatal coincidència de factors desencadenants [#]del tràgic accident.
	Finalment, els vull parlar de les propostes de millora. La mort dels cinc integrants del GRAF de Lleida i les ferides greus que va patir el sisè integrant de la mateixa unitat, tal com ja he dit, va ser fruit d’un accident, va ser imprevisible i inevitable, justament per la perillositat de la feina dels bombers, sempre es busca la manera de treballar amb la màxima seguretat, i així es va fer en aquest cas amb la ubicació d’un guaita específica per a les dotacions del GRAF, la identificació de rutes d’escapament, l’aplicació dels protocols de maniobres d’autoprotecció amb vehicles d’aigua i sense ells, cerca o realització de zona segura, el seguiment permanent de la situació de les dotacions. 
	Però com sempre, i en aquest cas més que mai, aquest informe que acabem d’explicar no s’ha prendre només com la descripció d’un fet, la seva anàlisi i avaluació s’hauran d’incorporar en el procés formatiu per tal de millorar la intervenció dels bombers, especialment des de la perspectiva de la seguretat i l’autoprotecció. Així doncs, a partir d’una situació extrema on no s’havia donat mai, estem fent un judici crític i una anàlisi exhaustiva per millorar els nivells de seguretat i de coordinació que teníem fins al moment de l’accident. Però que és a partir de l’experiència adquirida i dels problemes detectats en una situació totalment imprevisible que es poden introduir nous mecanismes per millorar els protocols i les mesures d’autoprotecció. L’estratègia d’extinció que es va plantejar era la correcta, però la direcció, intensitat i velocitat de les reproduccions, pràcticament simultànies, van ser insuficients les mesures d’autoprotecció.
	S’han d’actualitzar coneixements i millorar estratègies, igual que s’ha fet després a emergències de gran magnitud, com el gran incendi que afecta Catalunya central el 98 o les mesures introduïdes després dels incendis de l’estiu de 1994. Així doncs, sense perjudici de les millores que es puguin plantejar per la comissió d’investigació delegada del Comitè de Prevenció de Riscos Laborals que es reunirà avui mateix, tot i estar creada des del mes d’octubre no ha pogut treballar fins ara a causa del secret de sumari, les mesures de millora que volem introduir són a tres nivells: a nivell tècnic, a nivell organitzatiu i de metodologia, i a nivell d’informació i aprenentatge. 
	Quant a les millores tècniques vull destacar cinc línies: a, disposar de mitjans aeris amb càmeres que permetin obtenir imatges aèries i posició georeferenciada a la cartografia operativa que es transmetin al centre de comandament avançat. D’aquesta manera, encara que sigui a gran alçada, i, per tant, sense cap intervenció en l’extinció de l’incendi, es podran fer servir les imatges com a mecanismes de seguiment i avaluació permanent; b, tots els efectius de bombers disposaran de terminals amb GPS, i, per tant, estaran localitzats permanentment en el sistema d’informació geogràfica; c, el centre d’operacions de rescat proporcionarà terminals addicionals Rescat amb posicionament GPS en els incendis, per tal d’assegurar que tots els participants, inclòs el personal de reforç de la campanya d’estiu, disposin d’emissora; d, equipar els helicòpters de rescat i comandament amb GPS i TETRA integrat, per tal que disposin de cartografia amb posicionament GPS en temps real de la flota de terminals Rescat i, per tant, dels operatius i vehicles; e, disposar de vehicles específics de transport de dotacions per tal de poder incorporar personal de reforç, no camions d’extinció, sinó de transport de persones. 
	Estem treballant perquè aquestes mesures es puguin implementar ja a la propera campanya d’estiu, mentre en paral·lel estudiarem altres possibles millores dels equipaments de seguretat dels operatius. Des de la perspectiva organitzativa i metodològica, en extinció hem d’avançar en tot allò que té a veure amb la seguretat i el suport als comandaments. En aquest sentit, considerem important crear uns equips de treball específic de suport als comandaments en les grans emergències, no només en els incendis forestals, incorporant la figura d’oficial de seguretat i una altra funció, la de supervisor tàctic per a cada sector de treball; crear una unitat especialitzada en suport logístic a les grans actuacions que permeti, entre d’altres, garantir la gestió de tots els requeriments logístics necessaris i la...                            
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	avituallament per a les dotacions que estan treballant en les grans emergències. Consolidar el model de tap contundent en l’incendi forestal, a través de les columnes mòbils que hi ha ja s’estan utilitzant. Ampliar el tipus de maniobres i tècniques de treball de les dotacions de bombers per aconseguir esquadres forestals més polivalents que tinguin com ara la línia d’aigua com a principal metodologia de treball. Revisar les condicions de seguretat i maniobres d’autoprotecció dels bombers en general i del GRAF en particular, per tal de maximitzar la seguretat de les dotacions en situacions específicament crítiques.
	I en l’àmbit formatiu, un dels elements bàsics en la professió de bomber, considerem important desenvolupar les següents actuacions: a) Establir un programa específic de formació per donar a conèixer a tots els membres del cos de bombers l’incendi d’Horta de Sant Joan així com les accions de millora que s’introduiran, que ja està incorporat en el Pla de formació d’aquest any i s’iniciarà de forma immediata ara que ja s’ha aixecat el secret de sumari. B) Reforçar la formació per a la presa de decisions en situacions crítiques d’alta tensió, i fer i incorporar noves eines formatives, tant des de la perspectiva de nous aprenentatges com de procés en sentit estricte.
	Avui hem explicat un accident que hem analitzat durant més d’un mes, però és important no oblidar que aquell moment, com en totes les emergències, les decisions es prenien en qüestions de minuts. Els accidents, una vegada han passat i s’han estudiat tots els detalls i des de totes les perspectives possibles, obtenint informació que en moment de passar l’accident no es coneixia, es troba davant la manera que no haurien passat. Però aquesta és la fatal idiosincràsia d’un accident.
	El terrible accident del 21 de juliol va commoure tot Catalunya. Però ho va fer d’una manera especialment dolorosa a tot el cos de bombers de la Generalitat. En aquest accident hi va perdre la vida en Jaume Arpa, en David Duaigües, en Ramon Espinet, en Jordi Moré i en Pau Costa, i en Josep Pallàs en va resultar greument ferit. Tots ells eren autèntics professionals, persones experimentades, i amb un elevat nivell de coneixements, i que estaven lluitant cos a cos contra el foc per evitar que afectés els veïns d’aquesta localitat i es van veure atrapats per les flames; flames que com també hem pogut veure en l’informe Joan Rovira eren inexistents pocs minuts abans. Però, malauradament, ni el millor cos de bombers pot evitar que de vegades un incendi agafi grans proporcions i provoqui tant dolor.
	Estic segur que entre tots els ciutadans i les ciutadanes, els membres del Govern i de l’oposició i els mitjans de comunicació, aconseguirem reforçar l’autoconfiança i el suport que el nostre cos de Bombers necessita i es mereix.
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