
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

S'obre el període de comunicació per fer foc a menys de 500 metres
del bosc

Dimecres 15 d'octubre de 2003
Avui es dóna per acabat el període d'alt risc d'incendis, comprès entre 15 de març al
15 d'octubre i, per tant, és l'últim dia en què cal demanar permís per fer foc. Tot i
així, d'acord amb la nova normativa impulsada l'any passat per la Generalitat, a
partir de demà, 16 d'octubre, tota aquella persona que vulgui fer foc a menys de 500
metres d'una zona boscosa, ho haurà de comunicar a l'Ajuntament, a l'Oficina
Comarcal d'Agricultura o bé als Serveis Generals de la Generalitat de Medi
Ambient. "Es tracta d'omplir un full de comunicació on s'ha d'indicar el dia, el
lloc i l'hora en què s'ha de fer la crema", ha explicat la cap de la unitat de Medi
Ambient, Marina Muntada. A banda d'en cas de crema de rostolls, aquesta
comunicació també s'ha de fer "a l'hora de fer una calçotada, una paella o una
costellada a dins del bosc, en camps de conreu o en alguna urbanització arran
de bosc. Sempre que el foc es faci a menys de 500 metres del bosc", ha afegit
Muntada. Amb aquesta comunicació, es preveu reduir el risc d'incendis que sempre
existeix quan es fa foc, fins i tot a l'hivern, ja que permet tenir controlats els punts
on es produeix una crema per actuar el més ràpid possible si és necessari. Per això,
el consistori facilitarà aquests avisos als guardes forestals i als bombers voluntaris,
que s'encarreguen de la vigilància dels boscos al municipi. Tot i que no s'ha de
presentar la comunicació amb cap període d'antelació concret, és preferible fer-ho
uns dies abans de la crema, per poder-ho comunicar als agents forestals. De
moment, ja s'han presentat prop de 30 avisos a l'Ajuntament. L'horari per omplir els
fulls de comunicació és de dilluns a divendres, de 9h a 2h, a l'Oficina 21, al Passeig
Tolrà, número 1.
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