Actualitat

Els bombers de Castellar han fet aquest estiu més del
50% de les sortides de tot l'any
Dijous 4 de setembre de 2003
Els bombers voluntaris de Castellar han vist incrementada la seva feina aquest estiu. Aquest 2003 ja s'han fet
una quarentena de sortides més que l'any passat i, només a l'estiu, s'han portat a terme més del 50% de les
sortides de tot l'any. En aquest sentit, des de mitjans de juny fins a finals d'agost, l'època de més alt risc
d'incendis, el cos castellarenc ha portat a terme unes 170 sortides i, d'aquestes, una seixantena han estat per
focs forestals. La majoria d'intervencions per sufocar focs s'han concentrat, però, en poblacions veïnes ja que,
afortunadament, el terme municipal de Castellar s'ha vist afectat tant sols per petits focs de matolls que han
cremat menys d'una hectàrea de terreny. Així doncs, la tasca desenvolupada pels bombers al municipi aquest
estiu "s'ha concentrat en altres aspectes, com l'actuació en accidents de trànsit o l'obertura de pisos"
, ha explicat el Cap dels Bombers Voluntaris de Castellar, Josep Casajuana. Fora del municipi, han dominat les
sortides per a sufocar incendis forestals. Les altes temperatures i la baixa humitat registrades des del mes de
juny han afavorit els focs a tot Catalunya i han monopolitzat en gran part, la feina dels bombers aquest estiu. Ben
diferent de l'any passat, quan la majoria de sortides van ser per inundacions a causa de les pluges registrades
durant els mesos de juliol i agost. L'incendi que ha afectat el Vallès Occidental i el Bages durant el mes d'agost
ha estat el foc de més envergadura en què han treballat dels bombers voluntaris de Castellar aquest any. El cos
del municipi hi va abocar tots els seus efectius durant una setmana, extingint l'incendi i remullant la zona per
evitar revifades. La campanya de prevenció d'incendis d'estiu, amb guardes i vigilants forestals als boscos,
fainalitzarà, com és habitual, el 15 de setembre.
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