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Assistents a la Junta Local de Seguretat del passat dilluns, 13 de juny.

La Junta Local de Seguretat proposa l’estudi de mesures per
restringir l’accés al medi natural davant el risc d’incendi

Dimecres 15 de juny de 2022

El perill d’incendi forestal, accentuat per l’onada de calor i la sequera, va ser
un dels temes principals abordats a la reunió d’aquest òrgan que aplega
diferents cossos de seguretat i emergències

L’Ajuntament de Castellar del Vallès es proposa estudiar conjuntament amb altres
municipis veïns la implantació de mesures que restringeixin l’accés al medi natural
aquest estiu davant el risc d’incendi forestal, molt elevat a causa del període
prolongat de sequera i que encara s’ha agreujat més per l’onada de calor.

Aquest és un dels principals temes que dilluns, 13 de juny, es van posar al damunt
de la taula en la reunió anual de la Junta Local de Seguretat. Aquest òrgan, que
compta amb la participació de diferents cossos de seguretat i d’emergències, va
posar de manifest la necessitat d’implantar mesures extraordinàries per a prevenir
incendis.

En aquest sentit, l’alcalde també va explicar que en els darrers dies s’ha fet arribar
una carta a la Generalitat perquè mantingui obert el Parc de Bombers Voluntaris de
la vila tots els dies de la campanya d’estiu. La missiva s’ha tramès a la Direcció
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat.

Incendis forestals 2012-2021

Segons va informar el cos dels Agents Rurals a la sessió de la junta, el terme
municipal de Castellar del Vallès ha registrat en els darrers deu anys (2012-2021) un
total de 33 incendis que han afectat una superfície total de tan sols 3 hectàrees (2,9
hectàrees forestals i 0,1 hectàrees no forestals). Pel que fa a les causes dels incendis,
pràcticament la meitat (15) van obeir a negligències, 13 van ser intencionats, 2 van
ser causats per accidents (en línies elèctriques o maquinària), 1 per causes naturals
(llamp) i 2 més per raons desconegudes.

L’any 2021, el 43% d’actuacions que van dur a terme els Agents Rurals tenia a
veure amb temes vinculats a la caça i protecció dels animals, un 34% estava vinculat
amb els incendis forestals, i el 23% restant amb la circulació motoritzada, amb el
medi ambient i amb diverses actuacions forestals.

A la reunió es van valorar positivament les tasques de prevenció que s’han engegat
des de l’Ajuntament, com ara el projecte de gestió forestal “Cuidem el bosc, el bosc
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ens cuida” així com la feina que duen a terme els diferents cossos de seguretat i
protecció civil, com ara bombers voluntaris i ADF.

Cal destacar també que des de l’any passat l’Ajuntament disposa d’un sistema de
videovigilància forestal que compta amb càmeres instal·lades en cinc enclavaments
estratègics del municipi: el Parc de Bombers, El Balcó de Sant Llorenç, l’ermita del
Puig de la Creu, El Mirador i Castellar Vell.

Balanç de l’any policial

La Junta Local de Seguretat, que va tenir lloc a la Sala de Plens de Ca l’Alberola,
també va fer un balanç positiu de l’any policial. Segons es va apuntar, el municipi
manté una activitat delictiva molt baixa, que se situa inclús per sota dels nivells
registrats abans de l’inici de la pandèmia. A més, es va informar de diverses
mesures de seguretat que s’aplicaran properament, com la instal·lació d’un sistema
de videovigilància als polígons industrials similar al que ja funciona al nucli urbà i
als accessos a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions.

La sessió de la Junta Local de Seguretat va comptar amb l’assistència de l’alcalde,
Ignasi Giménez, el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, el cap de la Policia
Local, Armand Martínez, el caporal de la Policia Local, Jesús Barbero, l’adjunta a
l'Oficina del Delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Núria Castells,
l’intendent CAP de l’ABP Sabadell dels Mossos d'Esquadra, Enric Cervelló, el
sotscap de l’ABP Sabadell dels Mossos d’Esquadra, Felip Garcia, l’inspector cap
del CNP Sabadell, Manel Morcilo, la inspectora del CNP Sabadell, Susana
Sampedro, el sergent segon comandant de la Guàrdia Civil de Badia, Daniel
Herrero, el cap dels Agents Rurals del Vallès Occidental, David Gámiz, i el cap de
Bombers Voluntaris, Oriol Garcia.
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