Nota de premsa
Terrassa, 29 de setembre de 2014

Balanç positiu de les campanyes de prevenció
d’incendis de 2014
L’àrea cremada i el nombre d’incendis són els més baixos en sis anys

L’Ajuntament de Terrassa fa un balanç molt positiu de les campanyes de prevenció
d’incendis forestals de 2014, que han finalitzat aquest mes de setembre. Enguany hi
ha hagut un total de 24 incendis, tots ells de poca importància, i s’han cremat un total
de 0,45 Ha. Aquests valors són els més baixos dels darrers sis anys. A més, de les
0,45 Ha, menys de la meitat (0,2) eren forestals, una xifra inferior a la de l’any
passat.
La climatologia, amb més pluges de l’habitual al juliol i temperatures mitjanes
inferiors a altres estius, ha ajudat als bons resultats de la campanya, juntament amb
el bon funcionament dels dispositius de prevenció, vigilància i extinció formats pels
Bombers de la Generalitat, el servei municipal de Via Pública i Protecció Civil, la
Diputació de Barcelona i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
L’Ajuntament de Terrassa vol agrair especialment la tasca dels Voluntaris Forestals
de Terrassa, entitat que, a través de l’ADF, fa una aportació de vital importància en
la lluita contra els incendis forestals. Enguany, 36 persones de l’entitat han treballat
com a voluntàries entre juny i setembre. Com a novetat, aquest estiu els Voluntaris
Forestals han participat per primer cop en una campanya específica pels boscos de
ribera, remullant el borrissol que produeixen arbres propis d’aquest ecosistema com
els pollancres, que és altament inflamable. També han donat suport per primer cop a
les tasques de crema preventiva que porten a terme els bombers a la zona no
urbanitzada de Can Boada del Pi que es fa cada any abans del castell de focs de la
Festa Major.
Els 24 focs produits durant l’estiu han estat tots de poca importància, però en moltes
ocasions han estat relacionats amb conductes negligents, sobretot en casos de
crema de restes de poda i altres residus vegetals en horts. El mes amb més focs va
ser el juny (vuit incendis).
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El seguent quadre estadístic recull dades del període gener-setembre dels darrers
sis anys:
Any

Incendis

2014
2013
2012
2011
2010
2009

24
62
74
39
33
66

Total Ha
cremades

Ha Forestals
cremades

0,45
2,82
4,06
4,12
0,65
1,97

0,2
0,3
0,19
0,006
0,01
1,2

Mesures de prevenció i vigilància
Terrassa disposa de diferents campanyes i accions de prevenció i vigilància
d’incendis forestals. Les principals campanyes es desenvolupen entre el 15 de juny i
l’1 de setembre: d’una banda el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals que porten a terme la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i
l’ADF, i d’una altra, el Pla de Vigilància Especial del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que implica els ajuntaments de Terrassa, Matadepera, Sant Llorenç
Savall, la Federació d’ADF del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, i que
garanteix un sistema d’intervenció ràpida en les àrees de parc natural situades a
més de 20 minuts dels parcs de bombers més pròxims. Altres plans de prevenció i
vigilància comencen abans del 15 de juny o s’allarguen més enllà de l’1 de
setembre, però aquests són els principals perquè sóns els que impliquen un major
nombre d’administracions i entitats.
Pel que fa a actuacions preventives a les urbanitzacions, enguany s’ha treballat en la
franja de prevenció d’incendis al voltant de la urbanització de Can Palet de Vista
Alegre, que ha afectat una superfície total de 18,46 Ha. Tot al llarg del perímetre
d’aquesta urbanització s’ha reduit la densitat de l’arbrat i s’ha estassat el sotabosc.
Les franges perimetrals tenen una doble funció preventiva: si el foc és d’origen urbà,
impedeixen que s’estengui pel bosc, i si és forestal, protegeix les persones,
habitatges i infraestructures de la part urbanitzada. L’actuació ha comportat una
inversió de 43.345 €.
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