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El veïnat de Sant Feliu i de les urbanitzacions rebrà a casa un
quadern i un plànol d’autoprotecció la setmana que ve

Dimarts 7 de febrer de 2017

El repartiment és una actuació de prevenció d’incendis promoguda per
l’Ajuntament, l’ADF, els Bombers Voluntaris, la Generalitat i la Diputació

El veïnat de Sant Feliu del Racó i de les urbanitzacions de la vila (Can Font-Ca
n’Avellaneda, Aire-Sol A-B, Aire-Sol C, Aire-Sol D, El Balcó, El Racó, El Balcó
de Sant Llorenç, Cal Joan Coix i Les Arenes) rebrà a casa a partir de la setmana que
ve un quadern i un plànol d’autoprotecció amb l’objectiu que disposin de la
informació necessària per garantir la seguretat en cas d’incendi forestal.

D’una banda, es farà arribar als domicilis un quadern d’autoprotecció que recull
informació bàsica sobre precaucions a tenir en compte per evitar incendis forestals,
consells per preparar correctament les cases i les parcel·les amb l’objectiu de reduir
el risc d’incendi i, finalment, les indicacions que cal seguir per actuar en cas
d’incendi forestal.

El quadern conté, a més, una fitxa retallable que cal omplir si en aquell habitatge es
donen condicions especials d’evacuació, com poden ser que hi resideixin persones
amb alguna malaltia o discapacitat o que no es disposi de vehicle propi. Aquesta
fitxa es pot retornar a l’Ajuntament o bé es pot enviar mitjançant correu electrònic a
l’adreça protecciocivil@castellarvalles.cat.

A més del quadern, els veïns i veïnes també rebran el plànol d’evacuació
corresponent a la urbanització en què resideixen, on s’especifica el recorregut
principal que cal seguir en cas d’emergència i el centre de recepció on cal adreçar-
se. En aquest sentit, l’Ajuntament recomana tenir el plànol col·locat en un lloc
visible de la llar, per exemple, al darrere de la porta d’entrada, per tal de poder-lo
utilitzar si és necessari.

El repartiment, d’un total de 2.000 quaderns i plànols, es durà a terme en el marc
d’una campanya de prevenció d’incendis promoguda per l’Ajuntament, l’Agrupació
de Defensa Forestal i els Bombers Voluntaris del municipi, la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Precisament, una altra de les accions incloses en la campanya és la realització d’una
jornada informativa que es programarà abans de l’estiu, on Bombers Voluntaris,
ADF, Protecció Civil de la Generalitat i altres grups actuants facilitaran informació
sobre com actuar en cas d’emergència i sobre la importància de la prevenció.
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Qualsevol persona que tingui interès a incriure’s o a rebre informació sobre aquesta
jornada pot enviar un correu electrònic a la mateixa adreça
protecciocivil@castellarvalles.cat o trucar al número de telèfon 93 714 40 40.

Cal assenyalar que, des de l’any 2007, totes les urbanitzacions del municipi de
Castellar ja disposen d’un pla bàsic d’evacuació dissenyat per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
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