
 
 

 

 

 
 
 
Benvolguts/des, 
 
Segur que sou conscients que us trobeu a una zona del terme municipal de Castellar del Vallès 

especialment sensible als incendis forestals. És per aquest motiu que un any més volem fer incís en 

la importància de la prevenció i de com actuar en cas d’emergència a les urbanitzacions i a les 

cases aïllades. 

Per tot això, us hem fet arribar recentment als vostres habitatges un dossier amb consells de 

prevenció d’incendis i el plànol d’evacuació de les urbanitzacions. A la carta de presentació del 

dossier us anunciàvem la celebració d’una jornada informativa que duran a terme els Bombers, 

l’ADF, Protecció Civil de la Generalitat i el servei de Protecció Civil de l’Ajuntament. L’objectiu és 

fer-vos arribar diverses informacions i recomanacions sobre el manteniment correcte de parcel·les, 

xemeneies i  barbacoes,  sobre les prohibicions de fer foc o de llançar material pirotècnic a menys 

de 500 metres de la massa forestal, i sobre com actuar en cas d’emergència. També hi haurà espai 

per aclarir tots aquells altres dubtes que puguin sorgir. 

Us recordem que en cas de no haver rebut el dossier, el teniu a la vostra disposició al Servei 

d’Atenció Ciutadana (SAC). 

Us convoquem a una reunió informativa el proper 

DIMECRES 31 DE MAIG 

19.00 h  

Sala d’Actes del Centre de Serveis 

C/ Berguedà 43 

 

Atentament, 

 

José Leiva Reyes 

Regidor de Manteniment  

 

 

Castellar del Vallès, 25 d’abril de 2017 

 



 

 

 

PRECAUCIONS BÀSIQUES 

1. Mantingueu la parcel·la neta de vegetació seca.  
2. Eviteu les tanques vegetals, especialment les de bruc sec i les de xiprer. 
3. Aclariu els arbres i podeu els restants de manera que no hi hagi continuïtat entre ells, ni 

entre arbres i arbustos. 
4. Podeu o talleu els arbres que tinguin branques sobre la casa o prop de línies elèctriques. 
5. No emmagatzemeu materials combustibles arran de la casa (butà, llenya, pintures, 

dissolvents, plàstics...) 
6. Situeu les barbacoes a 5 metres de les capçades dels arbres i equipeu-les amb 

mataguspires. 
7. No utilitzeu elements pirotècnics aeris ni que corrin per terra; no sabeu on poden anar a 

parar i suposen un risc molt elevat. 
8. Utilitzeu els articles pirotècnics preferiblement en zones urbanes més segures, sempre lluny 

de marges o de tanques amb vegetació. 
9. Recordeu tenir el pla d’evacuació sempre a mà. 

 
 
Per a més informació, us adjuntem el següent link: 
 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_n
aturals/incendi_del_bosc/, 


