Discurs de Ximo Puig en la presentació d’un programa que permetrà a
xicotets municipis contractar a personal per a reforçar la prevenció
d'incendis forestals a la Comunitat (07/12/2017)
Molt bon dia a totes i a tots.
Moltes gràcies Consellera, Conseller, Secretari Autonòmic, Secretari Autonòmic
també d'Ocupació, directors generals...
La veritat és que avui és un dia important per a nosaltres. Un dia en el qual
s'avança en una xicoteta acció –si mirem en tot el conjunt de l'acció de Governperò que és molt importat pel que significa de transversalitat, de treball conjunt
al Govern i de treball també amb els ajuntaments.
Este és un govern profundament municipalista. És un govern que pensa en les
persones, que vol ser el més eficient possible per arribar a tindre les polítiques
millors possibles. I això ho hem de fer des de totes les administracions, però
especialment a través d'aquelles institucions que estan més prop dels
ciutadans, que són els ajuntaments.
No es tracta -com es diu a vegades- de deixar la responsabilitat en els
ajuntaments. Es tracta de fer conjuntament el treball que pertoca. I es tracta
sobretot, de mirar endavant junts perquè el que és fonamental és lluitar contra
la primera necessitat que hi ha en estos moments, que és l'ocupació.
Encara malgrat els resultats, a pesar que els resultats són positius -en estos
dos anys hi ha més de 160.000 persones que no treballaven i que ara estan
treballant- però és evident que és molt insuficient. Encara hi ha més de 300.000
persones que estan aturades -390.000- i això és evident que per a nosaltres és
un problema fonamental i bàsic.
En este cas el que es tracta és de buscar sinergies per, per una banda
combatre la desocupació, però per l'altra també –que és fonamental- combatre
tot el que és la lluita contra els incendis forestals.
Des d'eixa perspectiva este és un projecte que involucra a 182 municipis que
abans d'acabar este mes ja hauran contractat les seues brigades en cada
municipi. Que això significarà que en tota la Comunitat tots aquells municipis
que tenen més massa forestal tindran en estos mesos –en estos sis mesos
d'hivern-primavera- tindran brigades que estaran treballant per tal de millorar tot
el que és la nostra capacitat de resposta als riscos.
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És ben evident que estes polítiques de prevenció forestal són fonamentals. Que
es faran sempre sota la direcció de la Conselleria de Medi Ambient per encertar
en tot el que són els tractaments, però que es farà també des de la perspectiva
de ser el més eficient possible en la despesa.
Polítiques d'aliança en els ajuntaments que en ocupació han significat només
en el 2017 més de 200 milions d'euros, a través de distints programes -com ara
Avalem Joves, i altres programes que s'han fet des del Servef- que això el que
significa és clarament que esta vinculació és una vinculació productiva i que
ajuda a milers de persones a trobar el seu treball, a tindre la seua primera
experiència laboral o també, evidentment, a intentar millorar la seua posició.
Finalment també esta transversalitat en esta acció ha de veure en l'Agenda
valenciana contra la despoblació, contra el despoblament. Saben vostés que hi
ha una situació en la Comunitat Valenciana que té molt a veure en la diferència,
el desequilibri territorial.
Tenim un interior que és molt important per a la nostra comunitat que està en
un procés de despoblament. I nosaltres hem fet esta Agenda que és una
agenda que té una mirada totalment transversal en la que des de la Generalitat,
i després des dels ajuntaments i també des dels sectors privats, volem construir
per tal de combatre esta desigualtat territorial, que és una desigualtat que no va
només en detriment de les comarques afectades sinó va en detriment del
conjunt del territori.
Per tant, jo crec que estem davant d'una acció molt important... 182 municipis,
744 treballadors i treballadores, 11 milions d'inversió directa del Servef, 4,5
milions del Servei d'Emergència... de la Secretaria d'Emergències per tal de fer
tot el que és l'equipament... I, en definitiva, una acció que és una acció que va
a promoure clarament una situació mediambiental més positiva. Que hem
d'intentar aconseguir allò que s'ha aconseguit este any i és que entre tots –
entre la societat, els ciutadans, els mitjans de comunicació... tots els que estem
interpel·lats en esta qüestió- aconseguim minimitzar al màxim l'acció
devastadora dels incendis.
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