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El Consell Comarcal aprova un paquet de mesures davant
situacions d'emergència

Dimecres 24 de setembre de 2003
L'anàlisi de les conseqüències que l'incendi d'aquest agost ha deixat a Sant Llorenç
Savall i Gallifa ha estat el principal tema de debat del Consell d'Alcaldes i
Alcaldesses del Vallès Occidental d'aquest migdia. En aquest sentit, s'ha aprovat
constituir una comissió tècnica integrada pel personal de diferents ajuntaments, per
tal de crear una base de recursos i mitjans municipals, que puguin ser utilitzats en
casos d'emergència. També en aquesta línia, s'ha agraït la feina feta pels centenars
de voluntaris que van col·laborar en l'extinció de l'incendi i en tasques
d'avituallament, a banda també dels esforços dels bombers, equips aeris, cossos de
seguretat, agents rurals i Creu Roja. D'altra banda, també s'ha acordat elaborar un
pla específic de desenvolupament econòmic i turístic a la zona afectada pels focs i, a
la vegada, que el Consell Comarcal concorri a totes les convocatòries públiques
d'ajuts i subvencions per tal de desenvolupar aquest pla. L'incendi d'aquest estiu ha
trencat moltes de les esperances que Sant Llorenç Savall o Gallifa tenien dipositades
en desenvolupar una economia al voltant de l'ecoturisme i els serveis. Per tal
d'assegurar el compliment d'aquests objectius, el Consell Comarcal "donarà suport
a les iniciatives dels Ajuntaments de Sant Llorenç i Gallifa pel què fa a la seva
projecció de futur, de reforestació i expectatives en el turisme", ha manifestat el
president del Consell Comarcal, Josep Vilaró. Finalment, el Consell d'Alcaldes,
davant les dificultats que va crear durant l'incendi la manca de cobertura en la xarxa
de la telefonia mòbil, també ha acordat elaborar un estudi que analitzi la situació i
les dificultats d'aquesta xarxa al Vallès Occidental.
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