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El Govern reforça la lluita contra els incendis forestals 
 

• Entre l’1 de juny i el 31 d’octubre s’estableix un reforç addicional 
als equips d’extinció d’incendis, al personal de suport a l’operatiu 
del cos de bombers i al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya 
 

• Es destinaran més de 9 milions d’euros a la contractació del 
personal necessari per afrontar la campanya forestal 

 
 
El Govern reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació 
del personal necessari per fer front a la campanya forestal d’enguany. Entre l’1 
de juny i el 31 d’octubre es reforçaran els equips d’extinció d’incendis, el 
personal de suport al cos dels Bombers de la Generalitat i el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). En total el Govern destinarà 
més de 9 milions d’euros a la contractació de personal. 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Programa Campanya Forestal de 2012  
amb l’objectiu de reforçar la lluita contra els incendis i autoritzar la contractació 
del personal necessari per a l’any 2012. Els objectius del programa són els 
següents: 
 

• Donar suport a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats els 
mesos en què s’intensifica l’activitat. 

 
• Realitzar tasques de vigilància de zones forestals des de punts de 

guaita. 
 

• Donar suport a les tasques de caràcter auxiliar al cos de bombers que 
tenen un efecte tant en la logística operativa com en les comunicacions 
operatives. 

 
• Oferir suport administratiu en la campanya forestal. 

 
  
En el marc del Programa Campanya Forestal per a l’any 2012 s’autoritza a 
contractar els recursos humans necessaris i redistribuir el personal funcionari i 
interí, en ús de l’assignació provisional de funcions, per cobrir les places de 
caràcter més administratiu. 
 
Cada any, el Govern porta a terme la campanya forestal de prevenció 
d'incendis, que comporta el desplegament de més efectius per a vigilància, 
prevenció i extinció. Així mateix, alguns mitjans aeris, tant helicòpters 
bombarders com avions de vigilància i atac, fan rutes de prevenció, d’acord 
amb el mapa de risc d'incendi forestal elaborat pel Cos d'Agents Rurals. 
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Durant tot l’any, i en col·laboració amb els ajuntaments, es fan actuacions 
concretes de prevenció, com neteja de franges forestals properes a 
urbanitzacions, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i de vials, 
manteniment de la xarxa d'hidrants i elaboració de  plans d'autoprotecció 
locals. Totes aquestes tasques preventives ajuden a minimitzar els efectes de 
propagació d’un incendi forestal. 
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Es triplica el nombre d’espectadors de pel·lícules 
doblades al català en l’últim mig any arran de l’acord 
del Govern amb les ‘majors’ 
 

• L’Executiu ha fet balanç de l’acord que el Departament de Cultura 
va tancar el setembre passat amb el Gremi d’Empresaris de 
Cinema de Catalunya i la Federación de Distribuidores 
Cinematográficos FEDICINE i que ha permès incrementar de més 
de 176.000 el nombre d’espectadors 
 

• S’ha multiplicat per cinc la recaptació de pel·lícules doblades al 
català fins a situar-se en els 2 milions d’euros  
 

 
El nombre d’espectadors de pel·lícules doblades al català s’ha multiplicat per 
tres en els darrers sis mesos. És fruit de l’acord al qual van arribar el mes de 
setembre passat el Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de 
Cinema de Catalunya, i la Federación de Distribuidores Cinematográficos 
FEDICINE amb l’objectiu d’incrementar la presència del català a les pantalles 
de cinema. El Consell Executiu ha fet balanç en la reunió d’avui dels resultats 
de l’acord. 
 
En concret, entre setembre de 2011 i abril de 2012 s’ha passat de 61.376 
espectadors a 283.065, cosa que representa un increment del 361% (176.689 
nous espectadors) respecte al mateix període de l’any anterior. 
 
En paral·lel, els últims sis mesos la recaptació acumulada de pel·lícules 
doblades al català s’ha multiplicat per cinc (ha crescut d’un 511%) respecte al 
mateix període de l’any anterior. Entre setembre de 2011 i abril de 2012 la 
recaptació ha estat de 2.015.730 euros, davant dels 329.468 euros recaptats 
entre el mes de setembre de 2010 i l’abril de 2011.  
 
L’acord ha permès millorar la quota de mercat del cinema doblat al català, que 
actualment se situa en el 3,1% quan entre setembre de 2010 i abril de 2011 
era del 0,6%.  
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NOMENAMENTS 
 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
Agustí Boixeda de Miguel, director de l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC) 
 
Nascut a Barcelona l’any 1956. 
 
Llicenciat en Educació Física per l’INEFC-Universitat de Barcelona (1983), va 
formar part de la primera promoció de titulats sorgida de l’INEFC Barcelona. 
 
Des de 1988 exerceix com a professor de l’INEFC Barcelona, on ha treballat 
en les àrees de l’oci i la recreació esportiva, el turisme esportiu, així com en 
l’àmbit de les activitats aquàtiques i el salvament aquàtic. Igualment, ha 
impartit docència en diferents màsters i formació de postgrau relacionats amb 
la gestió esportiva, el turisme les activitats aquàtiques. 
 
Va ser director de l’INEFC Barcelona (1996-2000), subdirector d’estudis 
(1992-1996 i 2008-2010) i cap de departament (2000-2004). Ha estat 
president de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Educación 
Física (1997-1999) i de la Asociación Española de Ciencias del Deporte 
(1999-2000). També ha estat membre de la junta directiva de la European 
Network of Sport Sciences in Higher Education (ENSSHE) (1997-1999), 
actualment anomenada European Network of Sport Science, Education & 
Employment (ENSSEE). 
 
És membre del consell assessor de les revistes Apunts. Educació Física i 
Esports i Previr. Actividades acuáticas y salvamento profesional. En l’àmbit 
esportiu, entre els anys 1973 i 1979 va participar en diversos campionats 
d’àmbit català, estatal i internacional amb els equips de la Federació Catalana 
de Salvament i Socorrisme (FCSS) i de la Federació Espanyola de Salvament 
i Socorrisme. Entre 1981 i 1984 va ser entrenador de l’equip de la FCSS, de la 
qual va ser vicepresident entre els anys 2004 i 2011. 
 
 


