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NOTA DE PREMSA

SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’AJUNTAMENT D’ALCOI PEL PROJECTE D’ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2015

S’ha concedit al nostre Ajuntament una subvenció de 5.746,02€, per Resolució de 4 d’agost de 2015, de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es resol la
convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de
prevenció d’incendis forestals, per a l’exercici 2015 (DOCV 7591, de 12 d’agost).

Aquesta subvenció està destinada a les activitats del “Projecte de voluntariat ambiental en prevenció
d’incendis forestals al terme municipal d’Alcoi, 2015”, segons la memòria elaborada pel Departament de
Medi Ambient d’aquest Ajuntament, pressupostada en 8.476,25 €.

L’activitat es va iniciar el passat dia 15 de juny i està previst que finalitze el 28 d’agost.
Enguany comptem amb 70 voluntaris/àries, que vigilen les nostres serres, coordinats pels departaments de
Medi Ambient i Protecció Civil de l’Ajuntament d’Alcoi.
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.
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 Conselleria).

La vigilància mòbil, amb bicicletes, abasta 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, que arriba a:
‐
‐

Paisatge Protegit del Serpis, entre el Racó Sant Bona Ventura i la interfície urbana forestal d’Alcoi.
Àrea recreativa del Preventori.
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‐
‐

Font de la Salut.
Font del Molinar.

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.
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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