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Representants de l'Ajuntament i de l'ADF, en l'acte de lliurament del nou vehicle.

L’Ajuntament lliura a l’ADF el vehicle d’emergències escollit en el
procés de pressupostos participatius 2016

Dimarts 13 de juny de 2017
Programes| Pressupostos participatius 2016

L’Ajuntament del Castellar del Vallès ha lliurat avui un vehicle d’emergències per a
protecció civil a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi. Es tracta
d’un camió 4x4 de petites dimensions, model Ford Transit, equipat per atendre
emergències com nevades, incendis, inundacions, ventades i altres situacions de risc
eventuals en el municipi, així com tasques de prevenció d’incendis.

Aquesta inversió, que ha tingut un cost de 50.000 euros, va ser la proposta
guanyadora en el procés de pressupostos participatius que es va dur a terme l’any
2016.

El lliurament s’ha dut a terme avui després que, un cop realitzada la compra, s’hagi
condicionat el vehicle. Aquest compta amb un equip de primera intervenció
d’incendis amb dipòsit, motobomba, mànega per aspirar, llança, enganxall i
cabrestant, a més d’una caixa posterior equipada amb bagul per a eines. També està
previst instal·lar-hi properament una pala llevaneus.

El vehicle, de titularitat municipal, es pot conduir amb carnet B1, cosa que permet
ampliar la capacitat d’acció ja que no fa falta carnet de camió.

Cal recordar que l’ADF és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la
prevenció d’incendis al terme municipal. D’acord amb un conveni amb
l’Ajuntament, també realitza tasques de protecció civil en situacions d’emergència,
com nevades, ventades, inundacions, incendis i altres. Els vehicles amb què
comptava fins ara, també de titularitat municipal, tenen actualment entre 18 i 30
anys.

L’acte de lliurament ha comptat amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, a
més del regidor de Manteniment, José Leiva, el regidor de Sostenibilitat i Medi
Natural, Aleix Canalís, el president de l’ADF, Jordi Casamada, els caps operatius de
l’ADF, Pepe Casajuana, David Perona i Marc Rueda, a més dels representants del
concessionari Motorsport de Castellar del Vallès i de diversos socis i voluntaris de
l’ADF.
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