NO JUGUEM AMB EL FOC
El Consell Valencià de Cultura considera que l’estima i la protecció
del medi natural, i en concret dels boscos, és un valor cultural propi de
societats avançades, i en conseqüència que l’absència d’este valor mostra
un dèficit de civilització. Això justifica la preocupació de la nostra
institució pels incendis forestals, que no pretén substituir la que correspon
als organismes de l’executiu responsables de la protecció del medi, ja que
es tracta d’una preocupació per un dèficit cultural que es manifesta cada
vegada que un bosc es crema no per causes naturals, sinó per negligències,
o buscant beneficis econòmics insolidaris. Perquè un dels valors dels
boscos, a més de ser una part important del nostre patrimoni biològic i del
nostre patrimoni paisatgístic, és el seu caràcter de bé públic i comú. Una
societat que no valora els béns comuns no pot considerar-se tampoc
civilitzada, ni madura, perquè es comporta com un adolescent irreflexiu i
destructiu, fins i tot autodestructiu.
Estem en el ple de la més perillosa època de l’any per als boscos.
Hem d’intensificar les precaucions. Les autoritats públiques han de posar
tots els mitjans possibles per a preservar un patrimoni tan valuós, però tots
hem de considerar-nos responsables d’un bé que és de tots. Fins i tot quan
es crema un bosc de propietat privada, la pèrdua ens afecta a tots, perquè
no hi ha cap bé en el món civilitzat que siga exclusivament privat, i menys
quan es tracta del medi. Esperem que, amb la col·laboració de tots els
ciutadans, l’estiu passe sense haver de lamentar cap incendi de proporcions
catastròfiques, cap destrucció irreversible de la nostra riquesa natural.
Siguem prudents fins a l’exageració, perquè una sola espurna pot acabar
amb milers d’arbres i fins i tot amb la vida de moltes persones. I és quasi
impossible dominar un foc una vegada començat.
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