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ORDE DO DÍA 

Único punto: Presentación das novidades no PLADIGA 2021. 

 

A Reunión Consistiu na presentación obrigatoria previa a súa aprobación no Consello 
da Xunta, do Plan de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (PLADIGA). O 
Director Xeral de Defensa do Monte fai a presentación a modo de mero trámite. 

Como novidade máis significativa destácase a creación dentro da Gardería forestal 
dun equipo de investigación, independentemente do Distrito Forestal para garantir a 
independencia e o illamento da poboación e as ameazas. 

Polo resto, e pese a que anuncian moitas novidades, son pequenas varianción 
adicadas exclusivamente á extinción. 

Unha dos puntos do Plan que mais me defrauda, é o tema da prevención. Os puntos 
máis importantes da prevención son a limpezas de faixas de seguridade, a creación e 
limpeza de puntos de auga e conservación de pistas forestais que, a meu modo de 
ver, son aspectos que non son prevención, senón traballos previos de extinción. As 
iniciativas de concienciación da sociedade e o cambio de prácticas agrogandeiras ou 
forestais nas que se limite o uso do lume serían medidas de prevención. Pola contra, 
quérese potenciar as queimas prescritas (antes chamadas queimas controladas, aínda 
que un certo número delas acaba descontrolándose) o que penso que é perigoso. 

Queixa xeral de membros do Consello polas formas coas que se trata o tema. Se 
volveu a reclamar que se cree unha mesa de traballo para analizar o tema dos lumes 
forestais na que se podan achegar suxestións dende o Consello Forestal. De feito, 
está é a única reunión no que se trata o tema en todo o ano, so por que o necesitan 
facer segundo a Lei de Montes, co plan xa elaborado e sen que se admita ningunha 
posibilidade de cambio. 

Polo menos, e teoricamente, o novo Director comprometeuse ter unha reunión a 
primeiros de ano para analizar os datos da campaña do ano anterior. VEREMOS. 

 


