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Un moment de la darrera Festa del Patró dels Bombers, que va tenir lloc el passat
mes de març al parc del Pla de la Bruguera.

L’Ajuntament envia una carta a Interior expressant preocupació
“per la situació de precarietat” dels Bombers Voluntaris

Dilluns 26 de novembre de 2018

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha enviat recentment una carta al
conseller d’Interior, Miquel Buch, en què li expressa la preocupació per la “situació
de desmotivació i de precarietat que pateixen els Bombers Voluntaris del
municipi i, per extensió, de la resta de la regió meteropolitana de Barcelona
Nord”.

La missiva s’ha fet arribar després que el cos local hagi fet saber a l’Ajuntament que
es troba en un risc imminent de “col·lapse operatiu” per manca de recursos en
diversos fronts, com ara en l’àmbit formatiu o pel que fa al material de què disposa i
al manteniment del Parc de Bombers, entre d’altres aspectes.

L’alcalde demana al conseller que “prengui amb urgència les decisions
necessàries per revertir aquesta situació” i li diu que “és injustificable deixar
morir un model (el mixt entre bombers funcionaris i voluntaris) que ha demostrat
amb escreix les seves bondats”.

En la mateixa carta, l’alcalde recorda que el municipi “és molt sensible al risc
d’incendis”, atès que el 82% del seu territori és terreny no urbanitzable, gaudeix
d’una important massa boscosa i és la porta d’entrada del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt. Així mateix afirma que “l’existència del Parc de Bombers
Voluntaris i la labor preventiva que aquest cos fa han estat factors decisius en
els darrers anys per evitar nous incendis i per controlar els focus que s’han
produït”.

El text s’ha fet arribar també al director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament, al subdirector general operatiu i al subdirector general tècnic de la
mateixa direcció i al cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord.
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