
COMUNICAT DE SITUACIÓ DE PREALERTA DE L'INFOCAT

Es comunica que correspon posar el Pla especial d’emergències per incendis forestals de
Catalunya (INFOCAT) en situació de Prealertaper decisió del comite tècnic del Pla INFOCAT
reunit ahir i vinculat a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que es mantingui fins demà, quan
es tornarà a reunir el comitè tècnic del Pla per valorar el risc.

Es relacionen a continuació les comarques més afectades pel risc d'incendi forestal:

Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès.:Demarcació de Barcelona

Anoia, Bages i Moianès.Demarcació de Catalunya Central:

Baix Empordà, Gironès, Selva i Pla de l'Estany.Demarcació de Girona:

Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià i Urgell. Demarcació de Lleida:

Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp, Conca de Barberà i Demarcació de Tarragona:
Priorat.

Demarcació de Terres de l'Ebre:Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta.

Recomanacions pels municipis de més risc:

- Activació del pla de protecció civil municipal per incendis forestals i de les mesures
preventives previstes.

- Mobilització de les associacions de voluntaris de protecció civil per tasques de vigilància i
detecció.

- Recomanació de ban municipal per fer extensiva la prohibició de llençament de focs
d’artifici a menys de 500m de zona forestal, a zona agrícola i a parcel·les no urbanitzades
amb vegetació.

- Recomanació de buidar de manera preventiva els contenidors de residus que es trobin
propers a zona forestal, zona agrícola o parcel·les no urbanitzades amb vegetació.
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Recomanacions genèriques:

- Compliment estricte de la prohibició de llençament de focs d’artifici a menys de 500m de 
zona forestal.

- Llençament de cohets sempre en direcció contrària a zona de vegetació.

- Manipulació de focs d’artifici supervisada sempre per un adult.

- Llençament de petards en zones perimetrades o sense vegetació.

- No enlairament de fanalets encesos perquè poden volar a distàncies importants.

- Compliment estricte de totes les mesures de seguretat establertes per les fogueres de Sant
Joan.

- En cas d'incendi forestal facilitar als operatius l’arribada a l'incendi: evitar
interrupcions/interferències per part de la població.

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.

Cal recordar que la situació de Prealerta no comporta l'activació del pla.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el Terminal.

Barcelona,  dijous 22 juny 2017
h12:35
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