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DIARI DE VILANOVA

Ribes / Les Roquetes

Preocupació a Valles Altos pel risc d’incendis
Els veïns temen efectes “dramàtics” si s’arriba a calar foc a la urbanització
Contrapunt
Els dèficits d’un sector que creix

Valles Altos només té una sortida, que és insuficient en cas de sinistre forestal, segons els veïns

J. Domínguez / Redacció

L’Associació de Veïns de
Valles Altos ha expressat al
DIARI la seva preocupació davant els dèficits que pateix la
urbanització per afrontar un hipotètic incendi forestal. El president de l’entitat veïnal, David
Rodríguez, ha assegurat que, en
cas de foc, els efectes serien
molt dramàtics. Rodríguez ha
recordat que a Valles Altos hi
ha persones que estan en ple
Parc Natural del Garraf i que
el nombre de víctimes podria
ser elevat, segons quines fossin les dimensions del foc.

Els motius de preocupació
de l’Associació de Veïns són
diversos. Per començar,
Rodríguez ha explicat que tenim un hidrant per a tota la
urbanització i no sé què faríem amb això. A més, el sector
només té una sortida, fet denunciat per l’actual junta veïnal poc
després de la seva constitució,
el mes de març passat.
A aquests factors s’hi han de
sumar els que fan referència a la
manca de civisme dels mateixos veïns en la neteja de les
seves parcel·les. Segons
Rodríguez, la gent té assumit
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que té una parcel·la, però no
veu que té unes responsabilitats. A més, ha afegit, l’Ajuntament tampoc fa que es compleixi la normativa.
El protocol de la Diputació
Precisament, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha començat a repartir aquest mes d’agost
per les urbanitzacions del municipi un protocol d’actuació en
cas de foc al bosc. El document,
elaborat amb el suport de les
regidories de Governació i Medi

La urbanització de Valles Altos ha experimentat en els
darrers anys un increment de veïns i, alhora, de famílies, que
canvien la residència de temporada per la de tot l’any. Segons
dades de l’Associació de Veïns, en l’actualitat el sector compta
amb més de 700 propietaris. El nombre de famílies que hi
resideixen durant tot l’any se situa entre les 150 i les 200. A
l’estiu, la xifra pot arribar a les 450 famílies.
Amb aquesta tendència a l’alça, els problemes per la manca
d’infraestructures al sector s’agreugen, i més perquè no està
definit quan es portarà a terme la urbanització del sector.
Segons el president de l’Associació de Veïns, David Rodríguez,
l’Ajuntament va prometre que s’urbanitzaria d’aquí a
quinze mesos.
El principal problema de la urbanització és el subministrament
de l’aigua corrent, que prové d’un pou. Rodríguez explica que
a l’estiu ve tothom i el consum és total. Amb aquesta situació,
no hi ha suficient cabdal i a segons quins punts de la
urbanització no arriba l’aigua. El sector també pateix
problemes en el subministrament de l’electricitat, les
deficiències de la xarxa de telefonia i el servei de Correus.

Ambient, està adreçat als propietaris d’habitatges i edificacions situades en urbanitzacions
que es troben en zones de risc
d’incendi per la seva proximitat
a zones boscoses.
El protocol està dividit en
dues parts. La primera és un
recull de consells previs i de
manteniment de les parcel·les
per minimitzar el risc d’incendi. A més, també es detallen els
passos a seguir en situació de
sinistre, fet que es pot concretar
en els procediments d’evacuació (punts de sortida, llocs de
concentració i altres) o què fer

en cas d’haver-se de quedar confinat a casa.
D’altra banda, durant
aquests mesos d’estiu també
s’han realitzat diverses actuacions d’arranjaments de camins
rurals, a través de les aportacions de l’Ajuntament i l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació a l’ADF Natura del
Garraf. En la mateixa intervenció s’ha condicionat la bassa de
càrrega per a helicòpters que hi
ha prop de la zona de Can Pere
de la Plana, en el camí d’accés
al Parc Natural.|

