Comunicat 8-2017

25 de juny

Quin Cos d’Agents Rurals volem
No som partidaris de respondre cada vegada que algú vulgui penjar etiquetes. Ni de rebatre
mentides. Volem superar la desinformació, els prejudicis i els personalismes. Treballem per un Cos
d’Agents Rurals ampli, fort i ben organitzat. Sobretot, per una professió reconeguda i més útil per a
la protecció del medi ambient. El full de ruta, allò pel que ens movem, és públic i es troba resumit en
la Moció 35/XI, aprovada el maig de 2016 pel Parlament de Catalunya que vam aconseguir fos
aprovada pel Parlament. Treballem per a que el Govern se’l faci seu.

IV Congrés estatal de la professió a la Val d’Aran
Recordem que els propers 18, 19 i 20 d’octubre es durà a terme a la Vall d’Aran el IV Congrés estatal
d’Agents Forestals i Mediambientals. Malgrat que se’ns ha ofert, no formarem part del Comitè
Organitzador (el formen el Consell General d’Aran i els sindicats estatals CSI-F, CCOO i UGT), però hi
participarem en allò que ens ofereixin (stands, debats...) i animem tothom a anar-hi. Els Congressos
són un lloc on compartir experiències i conèixer i aprendre dels companys de professió de tot l’Estat,
i difícilment tornarem a tenir-ne un tan a prop. Trobareu tota la informació al web
http://www.cafmavaldaran.com/ca/ Les inscripcions fetes abans del 30 de juny tenen descompte.

Petició de dades d’incendis per a les xarxes socials
Les xarxes i la informació es mouen ràpid. El món dels incendis requereix immediatesa. Els Agents
Rurals hi som sobre el terreny. Fem prevenció, detecció, verificació, intervenció immediata,
perimetració i investigació de causa i autor. Però si volem que els ciutadans ho sàpiguen, hem
d'explicar-ho. Malauradament el CAR encara no disposa d’una Oficina de Comunicació pròpia. Estem
demanant expressament al Departament que tinguin especial atenció a informar amb celeritat sobre
els incendis forestals, però de moment el Twitter oficial (@agentsruralscat) encara no és prou àgil ni
regular en aquest tema (tot i que en algun incendi ha començat a funcionar bé).
Mentre el Cos tingui aquesta mancança comunicativa, continuarem omplint aquest buit des de les
xarxes socials de l'Associació, com ho fem des de fa 5 anys,. Per això necessitem que ens passeu
informació dels incendis. Fotografies fetes des de mitjans particulars (que no s'usin després en
informes ni atestats ni es passin al Departament), hectàrees afectades, tipus de vegetació i afectació
a Espai Natural o no. Només informació i fotos que no perjudiquin la investigació i que no
comprometin la font (fotos que hagi pogut fer qualsevol persona desplaçada al lloc, informació que
un bon periodista aconseguiria fàcilment sense citar fonts). Garantim la confidencialitat.
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