E& voluntaris forestalsdel Maresme trien el
cap comarcal ¡creen una unitat a Palafolls
El masnoví Ernest Fibla coordinara les tasques del col·lectiu
FRANCESC

SANTIAGO

• PalafolIs.- El jove Emest Fibla, del Masnou, va ser escollit
, recentment cap comarcal deIs
voluntaris forestals del Maresme, en el transcurs d'una reunió
celebrada a la masia Gibert de
PalafolÍs. A més d'escollir el nou
responsable comarcal, que coordinara les tasques que fa el
coHectiu maresmenc de voluntaris forestals, també van acordar la creació d'una nova unitat
d'actuació a la població de Palafolls. Fins ara, aquesta població no disposava d'un coHectiu
coordinat de voluntaris. La unitat de Palafolls, que també inclou
Sant Genís, disposara de moment de tres únics membres. Obduli Casas va ser escóllir responsable de la unitat de Palafolls. La reunió mantinguda en
aquesta localitat va servir per
constatar la necessitat de millo-

rar la organització del coHectiu,
ates que l'alt Maresme i el baix
Maresme continuen forc;a desconnectats. EIs voluntaris van
decidir mantenir reunions paeriodiques cada tres mesos per
millorar la coordinació. El cos
de voluntaris forestals del Maresme és encara forc;a redui't i
esta format per unes 35persones.
Una de les unitats més actives
i més nombroses, amb set membres, és la de Tordera, ates que
és el poble que té el terme municipal més amplioPrecisament,
els voluntaris de Tordera van
informar d'una campanya per
netejar l'espai protegit de La
Roureda, organittada pel Consen Municipal de Joventut. La
neteja d'aquest espai, situat al
costat dels aiguamolls de Ca'l
Raba, es portara a terme dissabte
que ve a partir de les nou del
matí. La sortida del proper dis-

sabte servid també per descobrir l'entom d'aquest paratge,
encara forc;a desconegut per a
molta gent.
Nous locals de reunió
D'altra banda, el coHectiu de
v9luntaris esta pendent de la cessió d'un'nou local a les dependencies de la Cooperativa Agraria de tordera. També han demanat la utilització d'lin local
al Consorci LaConreria-Sant
Mateu-Cellecs. Les reunions se
celebraran a la masia de Can
Gibert de Palafolls.
Josep AIsina, voluntari forestal de la unitat de Tordera, va
explicar que en el transcurs de
l'última reunió també es va expressar la necessitat d'obtenir
aparelles de transmissió, ambo
l'objectiu de mantenir una millor
coordinació durant les temporades de perill d'incendis.

