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Els dispositius de prevenció d’incendis, en funcionament des del 14
de juny

Dijous 4 de juliol de 2019

Coincidint amb el període d’alt risc d’incendis forestals que va començar el 15 de
juny i que es perllongarà fins al 15 d’octubre, l’Ajuntament de Castellar, la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya tenen en marxa els dispositius
de vigilància per a la prevenció i l’actuació en incendis forestals.

D’una banda, el consistori col·labora amb el Pla d’Informació i vigilància contra
incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona, a través d’un conveni entre
ambdues administracions i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF). El PVI
consisteix en la contractació de dos informadors que fan ruta amb un tot terreny als
termes de Castellar i Sabadell. Les tasques principals d’aquests informadors, que
treballen en torns alternatius del 14 de juny al 30 d’agost, de 12.30 a 19.30 hores,
són detectar qualsevol indici de foc i informar la població del perill d’incendi i de la
prohibició de fer foc a menys de 500 metres del bosc.

D’altra banda, la Direcció General d’Emergències ha posat en funcionament un any
més el punt de guaita del Puig de la Creu, cobert per dues persones que faran torns
fins al 15 de setembre, en horari de 10.30 a les 20.15 hores.

A més, el cap de Bombers Voluntaris de la vila, Francesc Altarriba, ha explicat que
el parc de Castellar s’ha inclòs dins un grup de parcs de la Regió Metropolitana
Nord format també pels de Matadepera, Viladecavalls i Sant Llorenç Savall, que
aniran alternant diàriament la seva obertura. Amb tot, Altarriba ha apuntat que el
parc castellarenc s’intentarà obrir el màxim de dies possible, com en anys anteriors,
però que enguany serà complicat a causa de la manca d’efectius que pateix. Així
mateix, els voluntaris de l’ADF faran guàrdies els caps de setmana i festius i
s’activaran els dies d’alt risc d’incendi.

Finalment, des del 6 d’abril i fins al 29 de setembre, el consistori té contractada una
vigilant per a Castellar Vell, que treballa durant els caps de setmana i els dies
festius. D’aquesta manera, es dona compliment a la normativa de la Generalitat que
posa com a condició que les àrees d’esbarjo, en període d’alt risc d’incendi, disposin
d’un vigilant per al seu funcionament. La visibilitat d’aquest punt, a més, fa que
s’integri en la xarxa de vigilància de cara a alertar de possibles incendis. Cal
assenyalar que, com en els darrers estius, l’àrea d’esbarjo de Castellar Vell
romandrà tancada el mes d’agost, coincidint amb el període de màxim risc d’incendi
i menor afluència d’usuaris.
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Sensibilització al veïnat

El consistori castellarenc vol fer èmfasi en la importància de mantenir les parcel·les
netes, amb el sotabosc desbrossat i la densitat dels arbres aclarida a 6 metres entre
ells. Aquestes tasques s’han de realitzar preferentment fora del període comprès
entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Per realitzar-les en l’època de més risc
d’incendi forestal cal sol·licitar un permís especial a la Generalitat de Catalunya.

A més, l’Ajuntament recorda que les úniques barbacoes permeses en els habitatges
urbans del municipi són les de gas o bé les d’obra equipades correctament amb
mataguspires.

Entre les precaucions recomanades per l’Ajuntament es troba també la d’evitar
l’emmagatzematge arran de casa de materials combustibles com butà, llenya,
pintures, dissolvents o plàstics, i mantenir la coberta dels habitatges neta de pinassa.

També cal assenyalar que els darrers dies del mes de juny, vista l’activació del Pla
Alfa en nivell 3 com a conseqüència de l’agreujament de la situació de risc
d’incendi, l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, va decretar un ban en què s’alertava
de la prohibició de tirar petards o artefactes pirotècnics, d’usar les barbacoes de
l’àrea d’esbarjo de Castellar Vell i d’encendre foc excepte en el cas de tenir
autorització excepcional. A més, es recomanava evitar l’accés al medi natural i no
utilitzar les barbacoes privades. El ban ha deixat d’estar vigent però si es torna a
repetir la situació d’alerta per risc d’incendi dels dies passats es tornaran a extremar
les mesures de prevenció.
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