
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Camió de BombersImage not found or type unknown

Camió de Bombers

Els Bombers Voluntaris de Castellar realitzen més de 700 sortides
l’any 2009

Dijous 18 de febrer de 2010

Els Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès van realitzar l’any passat més de
700 sortides, segons que es desprèn de les dades comptabilitzades entre els mesos
de febrer a desembre de 2009. La majoria de les intervencions dutes a terme per
l’entitat van ser relatives a l’assistència tècnica (prop de 130), seguides de les
gairebé 110 sortides de prevenció que els bombers realitzen periòdicament,
especialment durant els mesos de juny a setembre.

Dins de sortides d’assistència tècnica, entre les quals es troben les que tenen a veure
amb fuites de gas, obertura de vivendes o sanejaments de façanes amb perill de
despreniments, destaquen les 29 intervencions que s’han realitzat per dur a terme
neteges de calçades, majoritàriament a causa d’accidents de trànsit. Els Bombers
també han retirat una vintena d’arbres de la via pública, i han intervingut en una
quinzena d’inundacions.

D’altra banda, les sortides de prevenció són aquelles que es duen a terme
principalment dins l’època d’alt risc d’incendis, concretament entre els mesos de
juny a setembre. Així, aquestes sortides estan relacionades amb les rutes que fan els
vehicles dels Bombers Voluntaris amb l’objectiu de controlar, entre d’altres
aspectes, l’òptima accessibilitat dels camins de la xarxa de prevenció d’incendis i la
possible aparició de columnes de fum al terme municipal i rodalies.

Les actuacions relacionades amb el salvament de persones, a través de les unitats
canines de recerca, també han tingut una importància destacada durant l’any 2009.
En total, s’han dut a terme 61 sortides per localitzar o rescatar persones, 14 de les
quals van tenir lloc al mes de novembre.

Pel que fa al les intervencions que tenen a veure amb la sufocació d’incendis, se’n
van realitzar un total de 151 entre febrer i desembre de 2009. D’aquestes, prop d’un
42% (63) corresponien a focs en diversos tipus de vegetació, seguides de 47
incendis de contenidors. Aquests últims es van produir especialment el mes de juny,
en què se’n van sufocar 21.

Entre les principals sortides que l’any 2009 van realitzar els Bombers Voluntaris,
destaquen també les 23 sortides relacionades amb problemes amb ruscs d’abelles,
15 de les quals van tenir lloc durant els mesos d’estiu.

Cal assenyalar que les actuacions realitzades pels Bombers Voluntaris s’han dut a
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terme tant dins com fora del terme municipal de Castellar del Vallès. Les actuacions
externes tenen lloc especialment a poblacions veïnes, però també arreu de
Catalunya.
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