
 L’Ajuntament ha ampliat en 2 km de longitud 
el perímetre de seguretat contra incendis de la part 
de la urbanització de Masies Catalanes que es troba 
al terme municipal de l’Albiol. L’objectiu d’aquesta 
actuació és millorar la protecció de les persones i els 
béns d’aquesta part del municipi en cas d’incendi.
 Les tasques han consistit en desbrossar i netejar 
una franja de més de 25 metres d’ample al llarg 
d’aquests 2 km. Els treballs han anat a càrrec d’una 
empresa especialitzada, contractada per l’Ajuntament, 
amb un pressupost de 3.000 euros. 
 Amb aquesta actuació s’ha completat la franja 
de seguretat contra incendis de Masies Catalanes 
a l’Albiol, que comprèn la part nord i est de la 
urbanització, mentre que la part oest limita amb camps 
de conreu que ja actuen com a franja de seguretat.
 Per al manteniment de tot el perímetre de 
seguretat, l’Ajuntament està estudiant ampliar a 
Masies Catalanes la pràctica del silvopastoralisme 
que ja es realitza al nucli de l’Albiol poble. Consisteix 
en acordar amb un pastor de cabres que realitzi les 
pastures en el perímetre de seguretat, de manera que 
els animals poden pasturar alhora que mantenen neta 
la zona on mengen. Actualment al municipi 3 pastors 
fan aquesta pràctica: dos amb un ramat a la muntanya 
entre el poble i Bonretorn, i un altre als voltants del 
poble.
 L’Ajuntament preveu que aquest últim pastor 

pugui realitzar aquesta pràctica ecològica i sostenible 
a Masies Catalanes a la tardor, ja que el manteniment 
de la franja de seguretat és molt important durant tot 
l’any. 
 A més, l’Ajuntament comença una nova campanya 
de prevenció d’incendis forestals amb el nom Tots 
CONTRA el FOC, i per això amb aquest butlletí 
també es recullen alguns dels principals consells de 
prevenció.
 Aquesta campanya dóna continuïtat a la que es va 
realitzar l’any passat Digues NO al FOC, i per la qual 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va 
felicitar l’Ajuntament. L’objectiu és conscienciar tot 
el veïnat de les mesures de prevenció i d’autoprotecció 
que s’han de dur a terme per prevenir els incendis.
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L’Ajuntament amplia el perímetre de seguretat 
contra incendis a Masies Catalanes

Els pastors Pere, Anna i Arnau practiquen la silvopastura al terme municipal de l’Albiol



TOTS CONTRA EL FOC 
NO facis FOC perquè:

  Vius en un entorn privilegiat, rodejat de bosc i de tranquil·litat però amb un 
elevat risc d’incendis.
  El nostre clima mediterrani es caracteritza per llargues èpoques de sequera 
i, amb poca pluja, que afavoreix els incendis

Del 31 de maig 
al 14 d’octubre 

està prohibit fer foc

Consells de Seguretat:
· Si tens molta vegetació al voltant 
de casa aclareix i elimina aquells ar-
bustos i arbres més inflamables (xi-
presos, pins…)

· Si tens herbes a la teva propietat 
fes una desbrossada abans de l’estiu

· Si guardes material combustible, 
com llenya, o inflamable, com butà, 
dins de casa canvia-ho a un lloc allu-
nyat de la vivenda i dels veïns, i lliure 
de vegetació

· Si no tens preses d’aigua al voltant de 
casa instal·la almenys una per cada faça-
na de casa o col·loca dipòsits d’aigua



· Si tens bassa o piscina deixa l’accés 
lliure per si els bombers ho necessi-
ten per combatre el foc

· A l’estiu no facis barbacoes

· A l’estiu no facis foc

· A les sortides de fums de les xeme-
neies col·loca mataguspires com ara 
una malla galvanitzada de llum petita   
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En cas  d’incendi confinar-se a casa o bé anar als 
centres d’acollida: a la seu social de Masies Catalanes  
per als veïns de la urbanització, o a l’edifici de l’ADF 

o al restaurant de l’Albiol per als veïns del poble

En cas d’incendi trucar al 112 per donar l’avís

· Les restes vegetals millor triturar-
les o compostar-les però si es cremen 
ha de ser en zones autoritzades, dins 
el calendari permès i s’ha d’aïllar la 
foguera

· A l’estiu no facis servir motoserres, 
desbrossadores, radials... ja que ge-
neren espurnes i poden provocar un 
incendi

· Tingues a punt eines bàsiques con-
tra incendis com mànegues, des-
trals….i alguna reserva d’aigua

· A l’estiu no llencis burilles enceses

· A l’estiu i per Sant Joan tingues 
molta cura amb els coets i el mate-
rial pirotècnic a prop del bosc o en 
jardins amb molta vegetació



Si a la majoria de preguntes has contestat que sí, vol dir que casa teva 
i la teva família sou molt vulnerables als incendis!

RECORDA!
Evitar els incendis també depèn de tu!

  
Tel.977 846 160 
www.albiol.cat
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Més informació municipal al teu mòbil. 
Descarrega’t gratuïtament    
l’aplicació WarnApp des de   
l’Apple Store o Google Play,    
i subscriu-te a la llista ALBIOL 

Davant d’un incendi, està en perill casa meva?
                       
         
a) Hi ha molts arbres, sobretot pins, i matolls al voltant de casa meva?
b)	 Els	meus	veïns	tenen	molta	vegetació	a	tocar	de	la	meva	finca?
c) Tinc a la tanca de la meva propietat bruc, canya, etc per tapar la 
  visualització des del carrer?       
d) Quan s’acosta l’estiu tinc el jardí o terreny ple d’herbes seques i altes?
e)  Casa meva està a menys de 500m d’un bosc?    
f)	 Emmagatzem	material	altament	inflamable,	com	llenya	o	
 combustibles, dins del garatge o a prop de la casa?     
g) Faig barbacoes a casa a l’estiu?      
h) Normalment cremo a casa les restes vegetals del meu jardí o terreny?
i) Tinc punts de presa d’aigua a la vora de casa?    

Sí     No
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Xerrada COM PrOteGIr-Se D’un InCenDI fOreStAL
Dia: 28 de juliol de 2017 - Hora: A les 20 h

Lloc: Sala Joan de Martorell de les Oficines Municipals de Masies Catalanes
Ponent: Sergi Garcia (estudiant d’Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida)

Organitza: ADF de l’Albiol i Ajuntament de l’Albiol

Sí     No


