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Elbalançdels incendis del 2018
és elmésbaixdels últimsdeuanys
La superfície cremada aquest any fins ara és una vuitena part de la del 2009

MADRID Efe

El balanç provisional d’incendis
forestals des de l’1 de gener fins al
5 d’agost d’aquest any és el millor
dels últims deu anys, amb 11.772
hectàrees calcinades pel foc, en
front de les 92.555 del 2009, que
va ser el pitjor d’aquest període,
segons un balanç presentat pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
Aquest còmput no inclou l’in

cendi de Llutxent (València), que
ha arrasat 3.270 hectàrees, que va
començar el 6 d’agost i que es va
donar per extingit diumenge pas
sat després de set dies d’activitat,
segons ahir van informar fonts
del Consorci de Bombers de la
Comunitat Valenciana.
Les dades provisionals del

2018, proporcionades per les co
munitats autònomes, revelen que
des de principis d’any i fins als
primers cinc dies d’agost només
s’havien cremat 11.772 hectàrees,
una xifra que representa el
0,042%de la superfícieafectadaa
Espanya, i amb només dos grans
incendisdemésde500hectàrees.
Del total de superfície calci

nada, 8.099 hectàrees són de
bardissa, i 2.013, d’arbratge,men
tre que 1.660 hectàrees corres
ponen a vegetació de pastures i
deveses.
La direcció general de Desen

volupament Rural, Innovació i
Política Forestal ha comptabilit
zat en el període estudiat un total
de 3.878 sinistres. D’aquest total,
2.713 es van quedar en conats (de
més d’una hectàrea) i 1.165 incen

dis van tenir una extensió aproxi
mada demenys d’una hectàrea.
Per zones geogràfiques i super

fície forestal, el nordoest del ter
ritori espanyol ha estat el més
afectat, amb un 55,02%; les co
munitats de l’interior, amb un
26,26%; l’àrea mediterrània, amb
un 15,22%, i l’arxipèlag de les

Canàries, amb un 3,51%.
Per superfície poblada d’ar

bres, el nordoest també ha estat
la zona més afectada d’Espanya,
amb un 47,19%, seguida de co
munitats interiors, amb un
23,26%, les Canàries, amb
un 19,88%, i l’àrea mediterrània,
amb un 9,67%.
Si es comptabilitza el nombre

de sinistres, la zona del nordoest
també ha estat la més afectada,
amb un 38,23%, seguida de co
munitats interiors, amb un
36,38%; l’àrea mediterrània, amb
un 24,22%, i les Canàries, amb un
0,72%.
El pitjor any dels últims deu ha

estat fins ara el 2009, quan els in
cendis forestals van calcinar
92.555 hectàrees, cosa que va re
presentar el 0,33% de superfície
afectada de la superfície forestal
nacional, i hi vahaver30grans in
cendis.
En plena tempesta política a la

Comunitat Valenciana per les
responsabilitats en l’incendi de
Llutxent, que ha durat una set
mana, la Generalitat Valenciana

neralitat Valenciana, l’augment
dels fenòmens generadors de
llamps augmenta com un dels
efectes del canvi climàtic, i el pla
de Vigilància resulta fonamental
per a la detecció d’aquests incen
dis originats en llocs remots i de
difícil accés.
Entre el 2007 i el 2017, des dels

observatoris forestals de la Con
selleria d’Agricultura, Medi Am
bient, Canvi Climàtic i Desenvo
lupament Rural s’han detectat
216 incendisprovocatsper llamps
i 116 de detectats per les unitats
mòbils i agentsmediambientals.
Els avisos donats per particu

lars també han augmentat els úl
tims anys, ja que l’ús dels mòbils
s’hageneralitzat i s’hanrebutmés
de 400 trucades de particulars
que han detectat un fum generat
per llamp.
La resta dels avisos s’han donat

per altres mitjans que participen
en ladetecció, comaraels cossos i
les forces de seguretat i vols d’ae
ronaus. L’objectiu és crear més
observatoris que detectin millor
els impactes per llamps.c

La zonanordoest de
la península Ibèrica és
lamés castigadapels
focs: un 47%del total
de superfície calcinada

MANUEL BRUQUE / EFE

Una avioneta llança aigua amb retardants en una zona boscosa per aturar l’incendi de Llutxent

va recordar el cap de setmana
passat que els llamps van ser
la causa d’entre un 15% i un
39% dels incendis forestals du
rant els deu anys del 2007 al 2017,
quan es van originar més de 800
focs a partir d’aquell fenomen
meteorològic.
Segons un comunicat de la Ge

La dansa
millora
socialment
malalts
mentals
ANA MACPHERSON Barcelona

Tres mesos de classe de dansa
contemporània alConservato
ri Professional Mariemma de
Madrid van demostrar que
aquesta expressió artística
permet a persones amb tras
torns mentals greus millorar
significativament les relacions
socials, la seguretat, l’autono
mia, l’expressió de les emoci
ons i fins i tot la simptomatolo
gia.
L’experiència, que es va dur

a termeal centre de salutmen
tal deMadrid de les Germanes
Hospitalàries, que tenen di
versos equipaments per tot el
país, incloenthi el complex
BenitoMennideSantBoi, pre
tenia aplicar una cosamolt co
neguda a través de les guies,
que l’expressió artística és una
eina complementàriamolt útil
en la rehabilitació de malalts
greus. “Però anant més enllà
de l’entreteniment”, explica la
psicòloga que dirigeix el pro
jecte, Ana Carolina Martínez,
que ha dedicat la seva tesi
doctoral a l’experiència ma
drilenya.
Van comparar un grup de

dansaambunaltredepintura i
un tercer de control entre els
pacients del centre de rehabi
litació. “Les millores van ser
més importants en la dansa
que en la pintura, que també
en va tenir, i especialment en
persones amb molts anys
d’evolució de la seva esquizo
frènia, que van mostrar un
efecte important en l’expres
sió i identificació de les emoci
ons”, assenyala la coordinado
ra del projecte.
“Ladansa afecta tot el cos en

persones amb problemes de
coordinació demoviments per
la malaltia i la medicació, de
vegades amb rigidesa muscu
lar; també incideix en la segu
retat, l’autoestima i l’expressió
creativa”, enumera la psicòlo
ga. Però creu que van fer curt,
que tres mesos no deixen em
premta en malalts de tant de
temps, i que hauria de ser una
eina de rehabilitació més con
tinuada.c
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]Representants de sindi
cats de bombers valen
cians van demanar ahir la
dimissió del director de
l’Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les
Emergències, JoséMaría
Ángel, per la gestió de
l’incendi declarat fa 8 dies
a Llutxent (Vall d’Albai
da), ja extingit, amb “més
coordinadors que treba
lladors”.

Bombers crítics
per Llutxent

BARCELONA Redacció

Patricia Aguilar va ser captada pel
líderd’unasectadelPerúel2017.El
4dejuliolvasertrobadaperundis
positiu de la Fiscalia de Tràfics
d’aquell país. El cap de setmana
passat Aguilar va tornar a Espanya
pervoluntatpròpiaiesvalamentar
quenohiha lleisper acasos comel
seu. “Estem desprotegits, i li pot
passaraqualsevol”,afirmaAguilar.
Noelia Bru, portaveu de la famí

lia, va exposar els fets ahir, en una
roda de premsa a l’Ajuntament
d’Elx (Alacant) enquèva sol∙licitar
la creació d’un protocol i la forma
ciópolicialpersabercoms’had’ac
tuarenaquestes situacions.
Un comunicat publicat per Bru

divendres passat explicava que la
víctimavapassarunanyimigalPe
rú i que havia tornat a Elx “per vo
luntatpròpia”.A la rodadepremsa
laportaveuvaafegirque laPatricia
havia rebut el suport de la família i

amics, “que no li han retret res”. A
aquesta roda de premsa també hi
van assistir Alberto Aguilar, pare
de la jove, iMaríaTeresaRojas, ad
vocadadel’associacióSOSDesapa
recidos.
La jovede19anys se’nvaanarde

casa el 7 de gener del 2017, quan
Félix Steven Manrique, líder de la
secta, suposadament la va convèn
cer a travésd’internet perquè fugís
al Perú. La família no trobava la jo
ve, i va decidir que l’única solució

eraqueelseuparesen’anésalPerú
per trobarla. Segons la família, el
líder s’aprofitava de la vulnerabili
tat i l’estat econòmic d’algunes fa
mílies. “Aquest no és el cas d’una
nena que se’n va per voluntat prò
piaamb18anys, sinóqueel líderva
contactar ambella quaneramenor
i es va aprofitar de la seva vulnera
bilitatper lamortd’unfamiliar”, va
explicar l’advocada.
Actualmentellíderdelasectaes

tà en presó preventiva per pre
sumptedelictedetràfic,explotació
laboral i sexual a adeptes i als me
nors, segonsvaexplicar l’advocada
de l’associacióSOSDesaparecidos.
Aquesta entitat, implicada des del
principi en el cas d’Aguilar, dema
na la creació d’una unitat especial

de desapareguts a escala policial,
criminològica, jurídica i psicològi
ca. “No s’hauriend’esperar 24o48
hores, sinó que haurien d’actuar
immediatament per facilitar la lo
calització d’aquestes persones”,
afegeixRojas.
Ara la família esperaque la justí

cia faci la seva feina i pretén conti
nuarambladenúncia“finsal final”
a fi de buscar proves perquè obtin
gui una “condemna considerable”,
segons va explicar Bru davant els
periodistes.
Malgrat tot, la famíliade laPatri

cia esmostra comprensiva. “Espe
raré el que ella em vulgui explicar.
Soc aquí per escoltarla, entendre
lainoqüestionarla”,vamanifestar
elparedelajovedavantlapremsa.c

Patricia Aguilar, captada per una
secta del Perú: “Estemdesprotegits”


