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Inauguració: Diumenge, 14 de setembre, a les 18.00 h, al Casal de la Vila de la Fatarella
Amb la intervenció de persones que van viure l’incendi.
En finalitzar l’acte, visita a l’exposició instal·lada al Casal de la Vila, sala de l’antiga biblioteca.
Visites: Dies feiners, concerteu dia i hora a l’Ajuntament de la Fatarella.
Més informació i horaris de visita al web www.lafatarella.cat
i als telèfons 977 413 609 – 977 413 518 | Ajuntament de la Fatarella.

TRAGÈDIA

El 14 de setembre de l’any 1994 es
va declarar un incendi forestal que va
afectar 5.175 hectàrees distribuïdes
entre els termes municipals de Nonasp
(Baix Aragó), la Pobla de Massaluca,
Vilalba dels Arcs i la Fatarella (Terra
Alta), i Riba-Roja d’Ebre (Ribera
d’Ebre). Concretament a la Fatarella en
van resultar afectades 1.708 hectàrees.
El foc, iniciat a l’abocador de Nonasp,
es va estendre ràpidament a causa
del fort vent, i en poques hores, el
mateix dia, va arribar pràcticament a
les portes de la Fatarella, on fins i tot es
va ordenar l’evacuació de persones
amb problemes respiratoris i de dones
embarassades, entre d’altres.
Durant la setmana que van durar
els treballs d’extinció del foc es van
necessitar nombroses dotacions de
bombers i mitjans tècnics.

SOLIDARITAT

Durant la setmana que va durar
l’incendi, bombers de molts parcs de
Catalunya i també d’algun parc d’Aragó,
Associacions de Defensa Forestal
(ADF), voluntaris (pagesos, caçadors i
veïns en general), militars russos amb
helicòpter, cossos de seguretat i equips
d’emergències mèdiques van fer front
comú a l’incendi i van treballar plegats
en les tasques d’extinció, malgrat les
resistències inicials a la participació dels
voluntaris. Fins i tot pagesos de pobles
veïns es van desplaçar amb el tractor
i la cisterna d’aigua. És impossible
anomenar tothom sense perill d’oblidarnos algú. Vagin les disculpes per
endavant.

RECORD

L’exposició «Terra cremada» vol ser
un record especial a les víctimes i els
bombers que van lluitar en primera línia
del foc i a tothom, del poble i de fora, que
hi va col·laborar.
Els incendis de l’any 94, els més greus
de la història del país, van marcar
un abans i un després en les tasques
d’extinció. A partir d’aleshores es va
millorar l’organització i els mitjans
tècnics i es van fer grans debats sobre
la prevenció i l’extinció d’incendis a
Catalunya.

Des de la Generalitat hi van participar
4 hidroavions, 5 helicòpters bombarders,
2 avionetes fire-cats, 1 avió DC-6 i 35
camions. A més a més, centenars de
persones entre voluntaris i membres
d’ADF van ajudar també en les tasques
d’extinció del foc.
La tragèdia, però, no va ser només
natural, sinó també humana.
Quatre bombers de la Generalitat
(tres auxiliars i un professional del
parc de Móra d’Ebre) van morir en
aquest incendi quan es dirigien a la vila
aragonesa de Nonasp i el seu camió va
quedar atrapat per les flames.
Només un miracle va impedir que
quatre bombers més del parc d’Horta
de Sant Joan, que anaven al darrere en
un altre camió, visquessin una situació
semblant.

A la Fatarella, tot el poble, dones
i homes, grans i petits, també van
mostrar la seva cara més solidària
manifestant-se com un poble unit
que feia front a les adversitats.
Tot i que van ser uns dies complicats,
plens d’esforç, impotència, esgotament
i nerviosisme, també van ser uns dies
plens de solidaritat, d’acció col·lectiva
de la gent i d’unió.
Aquell mes de setembre de 1994, mes
del gran foc, quan encara hi havia
flames, acabaria plovent 118 litres/
m², una pluja que va ajudar a apagar-lo
i a començar a regenerar l’extensa zona
cremada.

Passats aquests 20 anys, sabem en
quina situació es troben la feina de
pagès i l’estat dels boscos?
Que aquest record ens serveixi per
augmentar la consciència de la
importància de la terra, de la neteja i
conservació dels boscos i per valorar
la feina del pagès. Perquè els bombers
disposin dels millors mitjans tècnics i
humans per lluitar contra els incendis.
I per apreciar la importància de la
solidaritat i la unió.

