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NOTA DE PREMSA

INICI DE LES ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI 2015
Aquest dilluns, dia 15 de juny de 2015, s’han iniciat les activitats del grup de voluntaris/àries
mediambientals en prevenció d’incendis forestals de l’Ajuntament d’Alcoi 2015.
Aquestes activitats formen part del projecte “Projecte de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis
forestals al terme municipal d’Alcoi, 2015”, per un import de 8.476,25€, per al qual s’ha tramitat ajuda
d’acord amb l’Ordre 1/2015, de 4 de febrer, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es
convoquen i s’aproven les bases reguladores de la subvenció destinada al voluntariat ambiental en
prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2015 (DOCV 7462, de 10‐02‐2015).
Prèviament a l’inici de la campanya, el dia 9 de juny, es va realitzar una reunió informativa —a la qual era
imprescindible assistir—, per organitzar els grups de vigilància. Alhora, se’ls va donar formació sobre
diverses matèries, com ara el coneixement del medi, els protocols de comunicació, la detecció i l’actuació
front als incendis forestals, així com la normativa vigent, per tal que puguen desenvolupar les tasques de
vigilància amb èxit. De tota manera, es procura que els voluntaris amb menys experiència vagen
acompanyats d’aquells més experimentats.
Enguany s’hi han inscrit uns 70 voluntaris/àries, a través d’una petita campanya informativa per diversos
mitjans de comunicació, com ara el web de Medi Ambient, xarxes socials com facebook, contactes de
campanyes anteriors, etc.), la qual cosa ha representat un increment del nombre de voluntaris respecte
d’edicions passades.
El projecte està previst dur‐lo a terme entre el 15 de juny i el 28 d’agost de 2015 (55 dies), de dilluns a
divendres, amb un horari de vigilància entre les 17.00 i les 21.00 hores. En cadascun dels punts de vigilància
hi haurà dos voluntaris/àries. Per tant, es necessiten un mínim de vuit persones: quatre persones per al
punts fixos i quatre persones per a la vigilància mòbil (dues persones amb bicicleta i dues amb vehicle).
Amb una actuació conjunta entre els departaments de Medi Ambient i Protecció Civil de l’Ajuntament
d’Alcoi es realitzaran les tasques de coordinació dels voluntaris, s’encarregaran de conduir el vehicle i de
fer la vigilància mòbil complementària.
Els voluntaris/àries, equipats amb roba identificativa, carnet de voluntari/ària, prismàtics, brúixoles, plànols
del terme municipal i emissora de comunicacions, fan la vigilància forestal, alhora que faciliten informació,
tant als excursionistes i persones que transitaven per senders, camins rurals o pistes, com a la població en
general, sobre la importància de les mesures de prevenció d’incendis, així com de les bones pràctiques i
conductes respectuoses amb el medi ambient.
En tot moment estan en contacte mitjançant les emissores de ràdio comunicació de què disposa el
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi.
Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org
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Àmbit d’actuació
Els voluntaris/àries ambientals estan organitzat, diàriament en quatre grups: dos parelles fan la vigilància
des d’un punt fix, una parella fa la vigilància mòbil, amb bicicletes, i la quarta parella realitza la vigilància
amb un vehicle, i dóna suport a la resta.
Els punts de vigilància fixa estan situats a:
‐ la torreta de vigilància de la forest de Sant Cristòfol, prop de la reserva de fauna on s’ubica el
projecte Canyet, de reintroducció del voltor comú, a la serra de Mariola.
‐ la pista de vol amb parapent junt a l’Ermita de Sant Antoni (en aquest punt està prevista la
construcció d’una torre de vigilància, actualment a l’espera de l’autorització de la Conselleria de
Medi Ambient).
La vigilància mòbil, amb bicicletes, cobrirà la zona compresa entre la Via Verda d’Alcoi, el Poliesportiu i el
Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura. D’altra banda, el vehicle realitzarà rutes de
suport en les zones on es necessite.
Aquests punts, junt al de la casa forestal de vigilància del cim del Menejador, al Parc Natural del Carrascar
de la Font Roja, i la caseta de vigilància de Montcabrer, situada al Parc Natural de la Serra de Mariola,
venen a cobrir un percentatge molt elevat del camp visual del terme municipal.
A més a més, es compta amb la participació dels voluntaris de Protecció Civil, d’ACIF i dels Amics dels
27Mhz‐30 Charly Alpha, que reforcen els punts de vigilància, tant a Sant Cristòfol com a Sant Antoni.
Amb la vigilància mòbil s’abasten les zones següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura ‐ Els Canalons.
Via Verda d’Alcoi, entre el barri de Batoi i el Poliespotiu Municipal Francisco Laporta.
Paisatge Protegit del Serpis, entre el Racó Sant Bona Ventura i la interfície urbana forestal d’Alcoi.
Àrea recreativa del Preventori.
Font de la Salut.
Font del Molinar.

En definitiva, encara que la zona d’actuació està localitzada dins el terme municipal d’Alcoi, la superfície
vigilada arriba a altres termes municipals, com ara el d’Ibi, Onil, Banyeres de Mariola, Bocairent, Penàguila,
Benifallim o Cocentaina, situats a les comarques del Comtat, la Vall d‘Albaida i les subcomarques de la Foia
de Castalla i la Vall d’Onil a l’Alcoià.
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