Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA

ACTUACIONS DE LA BRIGADA FORESTAL 2015

Als efectes de donar continuïtat als treballs que, en prevenció d’incendis forestals, es van iniciar durant el
2014, enguany, es va procedir a la contractació d’una petita brigada forestal, formada per tres oficials, sota
la direcció del capatàs de Medi Ambient, durant un període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de juliol.
Amb aquesta brigada i la contractació puntual d’algunes empreses del sector forestal, s’han executat
treballs d’obertura i manteniment de faixes de prevenció d’incendis a les interfícies urbanes, corresponents
al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme Municipal d’Alcoi (aprovat per Resolució d’11 de
desembre de 2015 i publicat al DOCV el 28 de gener de 2015), així com diverses actuacions en el nucli urbà,
senders locals i àrees recreatives.
Fins a data d’avui, s’han realitzat desbrossament en solars urbans municipals, que sumen una superfície
aproximada de 52 Ha. La superfície desbrossada en les àrees recreatives, incloent‐hi la Via Verda, s’estima
en unes 12,5 Ha. Als camins secundaris de la interfície urbana s’han desbrossat aproximadament 9 Ha.
A més, s’ha realitzat una faixa auxiliar de protecció de 50 m. al perímetre del Polígon Industrial Santiago
Paià, amb una desforestació d’arbrat i arbustos d’aproximadament 50 Ha.
Als senders locals del Racó (SLV‐25.7), del Molinar (SLV‐25.1) i de Serelles (SLV‐25.6) s’han realitzat
tasques de manteniment, reconstrucció de passarel∙les, desbrossament i habilitació de senyals verticals.
També s’han iniciat les gestions adients amb la Conselleria de Medi Ambient per tal de realitzar les faixes
auxiliars de protecció a les casetes del Barranc de Moia, al tram de Ctra. des de la Font de Moia fins a la
Cantina del Preventori així com al voltant del Centre de Respir Solroja i de la Residència de 3ª Edat Mariola.
Tot indica que a partir del mes d’agost, i una volta finalitze la restricció de treballs forestals deguda a
l’època de nidificació d’aus, la Conselleria de Medi Ambient puga iniciar una primera fase d’aquestes
actuacions. En aquest sentit, les actuacions ja realitzades per part de la Brigada Forestal d’aquest
Departament s’han concretat al perímetre del Centre de Respir Solroja (que reforça la desforestació
iniciada a l’estiu de 2014) i que inclou una àrea de 2000 m2, des de la Bassa del Preventori fins a la
Residència Mariola realitzada al passat mes de febrer.
Alcoi, 8 de juliol de 2015

Nota: teniu a la vostra disposició diverses imatges dels treballs de la brigada forestal en l’enllaç següent:
https://goo.gl/photos/XgyRRCu45gX49oPe6
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