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Des d'ara i fins l'octubre estarà prohibit fer foc

Dimarts 16 de març de 2004
Des d'ahir, 15 de març, i fins el 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Fins ara,
en els mesos de tardor i hivern, tan sols era necessari comunicar a l'Ajuntament,
omplint un imprès, la voluntat de fer una crema controlada per tal que bombers i
policia en tinguessin constància. A partir d'aquest moment, però, per fer algun tipus
de crema a prop del bosc, caldrà demanar un permís a l'Oficina Comarcal
d'Agricultura (c/Cuba, 9, Sabadell – Telèfon 93 727 64 90). La Generalitat divideix
l'any en dos períodes genèrics de risc d'incendi: del 15 de març al 15 d'octubre és el
període amb més al risc d'incendi forestal, i els 5 mesos restants, els de tardor i
hivern, el període en què el risc d'incendi és més baix. El govern català va
incorporar un decret, l'any passat, en què obliga a comunicar una crema en els
mesos de menys risc d'incendi forestal. Des de ja fa anys, però, fer foc al bosc o a
prop de zones verdes a la primavera i a l'estiu està prohibit i, per fer-ho, s'ha de
sol·licitar. “S'ha de demanar permís per fer foc a qualsevol zona que estigui a
menys de 500 metres del bosc. A més, els habitatges que es trobin ubicats en
urbanitzacions o propers a zones boscoses hauran d'equipar les barbacoes amb
mataguspires, per tal de reduir el risc d'incendi”, ha explicat la cap de la unitat
de Medi Ambient de l'Ajuntament, Marina Muntada. A banda de la prohibició de fer
foc, durant els mesos de més alt risc d'incendis també s'incrementa la vigilància a
les zones forestals. A partir de Setmana Santa i fins la Festa Major s'incorpora, els
caps de setmana i festius, un vigilant a Castellar Vell. En el mateix període també
s'incorporen els vigilants que patrullen pel Parc Natural, a banda també d'un guaita
de dilluns a divendres i un altre els caps de setmana. A més, i en el marc del Pla de
Vigilància Complementària de la Diputació de Barcelona, del 15 de juny al 15 de
setembre, s'incorporaran dos informadors. “És en aquests tres mesos quan tenim
el màxim nombre d'efectius, ja que també és quan el risc d'incendi forestal és
més elevat”, ha afegit Muntada.
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