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E
n Josep i la Maria 
han decidit, amb els 
seus dos fills, anar a 
passar el dissabte a 

la muntanya. És un calorós 
dia d’estiu i els ve de gust ar-
ribar-se fins a l’espai natural 
que tenen a tocar de casa, el 
Montnegre. 

Només arribar a les portes de 
l’espai natural es troben amb un 
informador, una persona del Pla 
d’Informació i Vigilància (PVI) 
2016, el dispositiu que cada any 
a l’estiu la Diputació de Barce-
lona implementa a 427.979 ha 
forestals de la demarcació de 
Barcelona. L’informador, un 
dels 170 que hi ha contractats 
per fer aquesta feina a tot el ter-
ritori barceloní, els hi explica les 
mesures de prevenció d’incendis 
i la importància de no cometre 
infraccions a la reglamentació 
en aquesta matèria. Està en con-
tacte permanent amb un centre 
de control, com també ho estan 
els guaites, que en Josep, la Ma-
ria i els seus fills poden veure 
a la llunyania dalt d’una torre. 
Des d’aquestes torres, repartides 
també per tot el territori, els 44 
guaites detecten columnes de 
fum i traslladen la seva correcta 
localització al centre de control. 
Allà on la família d’en Josep ja 
no arriba és al centre de control, 
on hi treballen els operadors de 
zona, els auxiliars i els enginyers 
de zona, que són els encarregats 
de vetllar pel bon funcionament 
del dispositiu d’informació i vi-
gilància. Són, en total, 48 perso-
nes que, sumades a les anteriors, 
fan les 262 que enguany s’han 
contractat pel PVI 2016.

El PVI el va iniciar la Dipu-
tació de Barcelona el 1996 com 
a prova pilot a la zona de l’Alt 
Penedès i des d’aleshores s’ha 
estès a gairebé tota la superfície 
forestal de la demarcació. L’ob-
jectiu és evitar l’inici d’incendis 
forestals informant qui arriba 
als espais naturals i, enguany, 
es treballarà per intensificar 
aquests esforços d’informació 
en aquells punts concrets on 
es concentra la població usuà-
ria del bosc. De fet, en Josep, la 
Maria i els seus fills es troben 
amb molts altres visitants, que 
també han decidit anar a pas-
sar el dia al Montnegre. Tots ells 
s’han trobat l’informador per-
què han arribat al parc a l’hora 

Informar per evitar incendis

EL PVI compta amb 91 vehicles per als informadors i els auxiliars de la zona. JUDIT CONTRERAS / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona posa en marxa, com cada estiu, el Pla d’Informació i Vigilància a les zones forestals de la demarcació

de dinar, i el personal del PVI 
treballa durant les hores de mà-
xim perill d’incendi forestal, que 
abraça des de 2/4 d’1 del migdia 
i fins a 2/4 de 8 del vespre. Quan 
a mitja tarda decideixen tornar 
a casa, la família s’ho ha passat 
tan bé que pensen en tornar-hi 
el cap de setmana; també s’hi 
trobaran els informadors i la 
resta del personal del PVI, per-
què el dispositiu està operatiu 
des del 17 de juny i fins a l’1 de 
setembre.

Un dispositiu que té un pres-
supost de 2 milions d’euros, que 
comprèn, bàsicament, la con-
tractació de tot el personal, els 
91 vehicles dels informadors i 
dels auxiliars de zona, i material 
tècnic, de telecomunicacions o 
d’oficina. Aquest cost és assumit 
per la Diputació de Barcelona, 
tot i que els 268 ajuntaments 
que participen en el dispositiu 
fan una aportació de combus-
tible per als vehicles segons la 
seva superfície forestal.

 
El PVI el va iniciar  
la Diputació de  
Barcelona el 1996  
com a prova pilot a la 
zona de l’Alt Penedès  
i des d’aleshores  
s’ha estès a  
gairebé tota la  
superfície forestal  
de la demarcació

 
Al centre de control,  
hi treballen els  
operadors de zona,  
els auxiliars i els  
enginyers de zona,  
que són els  
encarregats de vetllar 
pel bon funcionament 
del dispositiu  
d’informació  
i vigilància. 


