El Maresme disposara aquest estiu de
170 bombers professionals, voluntaris i
auxiliars repartits pels parcs de Mataró,
Arenys, Pineda, Malgrat i Tordera, que
vetllaran per combatre els focs forestals.

Aquests efectius consten en la memoria
del Pla de Protecció Civil d'Emergencies
per a Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT), que ahir va ser presentat al
Consell Comarcal per representants de

la Generalitat als alcaldes de la comarca.
La delegada territorial de Govemació a
les comarques de Barcelona, Merce Terradellas, va demanar ahir la maxima
coHaboració als municipis.

El Maresme disposara aquest esüu de 170
bombers que vetllaran per combatre els foes
EIs efectius estaran repartits pels parcs de
Matará, Arenys, Pineda, Malgrat i Tordera

Ahir va ser presentat als alcaldes de la
comarca el pla d' emergencies INFOCAT
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• Mataró.- El parc de bombers
de Mataró és el que disposara
aquest estiu de més efectius, en
total 56 -39 bombers professionals, 1 voluntari i 14 auxiliars forestals-; el parc de Pineda de
Mar en tindra 47 -25 professionals, 8 voluntaris i 14 auxliars-; el d'Arenys de Mar tindra
36 efectius -26 voluntaris i 10
auxiliars-; el de Malgrat de Mar
amb 20 -28 voluntaris i 2 auxiliars; i finalment el de Tordera
en tindra 11, tots voluntaris. En
total, el volum d'efectius per a
aquest estiu s'incrementa a tot
el Maresme amb quaranta-quatre
homes més.
OII<OS
espone
l'elevat risc d'incendis que presenten una vintena de poblacions
del Maresme: Alella, Arenys de
Munt, Argentona, Cabrera de
Mar, Calella, Dosrius, Mataró,
Orrius, Palafolls, Pineda, Premia
de Dalt, Santa Susanna, Sant Cebria, Sant Iscle, Sant Poi, Sant
Vicen~, Teia, Tiana, Tordera i Vilassar de Dalt.
L'increment de reforc;os humans es complementara
amb
l'augment de recursos tecnics,
com ara els mitjans aeris que
aquest estiu seran for~a superiors
per cobrir tot el territori catala.
Presentació de I'INFOCAT
Aquestes xifres es desprenen
del Pla de Protecció Civil d'Emergencies per a Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT) que
precisament anit va ser presentat
als alcaldes de la comarca en un
acte celebrat al Cansell Comarcal.
Tecnies de la Direcció General
de Prevenció i Extinció d'Incendis,
del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP), de
Protecció Civil i la delegada te-

rritorial de la Generalitat, Merce
Terradellas, van exposar els detalls del pla i van contestar als
dubtes exposats pels alcaldes. Terradellas va demanar la maxima
coHaboració deis municipis per
combatre els incendis forestals i,
en aquest sentit, va reclamar la
implicació deIs alcaldes a l'hora
de coordinar els mitjans tecnics
i humans locals. La delegada de
la Generalitat va insistir que una
de les missions urgents deIs ajuntaments és la redacció d'un inventari el miíxim de detallat sobre
aquests mitjans perque, en cas d'e-

mergencia, puguin ser mobilitzats
sense problemes. Per la seva part,
el representant del DARP va exposar el contingut del nou decret
de prevenció d'incendis aprovat
el 7 de mar~ passat que, entre
altres novetats, obliga a autoprotegir les zones forestals particulars
i entitats.
Preocupació deis alcaldes
Alguns alcaldes que van assistir
a la presentació del pie, com el
d'Arenys de Munt, Josep Maria
Valls, el de Sant Poi de Mar,
Francesc Pomés, i el de Sant Ce-

bria de Vallalta, Joan Roig, van
interessar-se per les repercussions
del decret a les urbanitzacions
que, en un termini d'entre 3 i
10 anys, han de millorar les seves
infrastructures contra incendis,
com ara la coHocació d'hidrants.
EIs municipis hauran de redactar
a partir d'ara els seus plans locals
d'autoprotecció i actuació en cas
d'incendis forestals. Per fer-ho, rebran l'assessorament de tecnies de
la Generalitat i bombers i s'organitzaran dintre de poc cursets
de formació als diferents pares
de Catalunya.

