
MOCIÓ QUE PROPOSA ELS GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ,
EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (DGPEIS) DE NO ACTIVAR LA TORRE DE VIGILÀNCIA DE CASTELLADRAL

En data 11 d'abril de 2014 la regidoria de Governació de l'Ajuntament de Navàs s'assabenta, de
forma extraoficial, de que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
(DGPEIS) decideix no activar algunes torres de vigilància per la Campanya Forestal 2014. Entre les
torres de vigilància que la DGPEIS no preveu activar hi ha el punt de guaita de Castelladral (codi de
la torre I-218), en municipi de Navàs, així com les del Pic de l'Orri, Coll d'Armat, Sant Grau i Turó 
Gros de Montnegre. La DGPEIS preveu la no activació d'aquestes torres i el seu tancament i/o
desmantellament progressiu.

La torre de guaita de Castelladral, activa des de fa dècades, està situada en un punt estratègic al bell
mig del municipi i disposa d'una excel·lent visibilitat de tot el territori municipal així com una 
àmplia perspectiva del territori de nombrosos municipis veïns del Bages i del Berguedà. Aquest fet 
implica que la torre sigui un recurs molt important per a la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals, tant a nivell municipal (i així consta al Pla d'Actuació Municipal d'Incendis Forestals 
aprovat per l'Ajuntament de Navàs) com a nivell comarcal, i ha estat en diverses ocasions que 
aquesta torre ha sigut la primera en alertar de columnes de fum que han acabat en incendis. 
El temps d'accessibilitat dels mitjans terrestres a la zona, segons cartografia realitzada pel Consell
Comarcal del Bages, és de més de 20 minuts des de qualsevol parc de bombers de la Regió
d'Emergències Centre. Els parcs de bombers professionals més pròxims a la zona són Cardona i
Manresa i Berga, mentre que els parcs de bombers voluntaris més propers, que no sempre estan
activats, es troben a Sallent i Puig-Reig.

Segons informes tècnics de Protecció Civil i Policia Local de l'Ajuntament de Navàs, el fet que les
dues valls que vertebren el municipi de Navàs, la d'Hortons i la de Sant Cugat o de Taurons, 
(situades a oest i est de la torre de Castelladral respectivament) no disposin de cobertura mòbil ni de
la xarxa RESCAT comporta que des d'aquests sectors no es pugui avisar directament al 112 en cas 
de detectar una columna de fum o incendi. Aquesta funció només es pot fer a través de les 
emissores de l'ADF que, fins ara, podien posar-se en contacte amb la torre de guaita per situar i 
verificar la columna de fum i activar, si calia, els mitjans d'emergència. En aquest sentit, la no 
activació de la torre de vigilància, dificulta la detecció, l'avís i l'activació dels mitjans d'emergències
i això pot comportar greus repercussions en cas d'incendi en un territori tradicionalment molt 
castigat pels incendis forestals.

Tal i com també es pot visualitzar en el mapa de conques visuals del Consell Comarcal del Bages, el
tancament del punt de guaita de Castelladral, el segon en els darrers anys a la Comarca del Bages
(l'anterior va ser el de Puig de la Caritat – l'Estany) deixa una àmplia zona al nord de la comarca
sense vigilància. Aquest fet condiciona de forma negativa la detecció d'incendis forestals en una
zona que fins el moment no ha patit incendis forestals de gran magnitud, i que encara manté una
densa superfície forestal (est de la comarca) i alhora deixa al descobert la vigilància de zones del
sector oest i nord del Bages i sud del Berguedà, afectades per grans incendis com els del 1994.

Atès que aquests grups municipals som conscients de la importància de la torre en la prevenció i
lluita contra els incendis forestals i els efectes negatius que pot comportar el seu tancament a un
territori tradicionalment castigat pels incendis forestals.

ACORDA

PRIMER. - MANIFESTAR el rebuig total per part de l'Ajuntament de Manresa a la decisió de la



DGPEIS de no activar la torre de Castelladral i el seu possible desmantellament.

SEGON. - INFORMAR els agents del territori implicats en la prevenció i extinció d'incendis de la
decisió presa per la DGPEIS i sol·licitar que formalitzin la seva disconformitat al Departament
d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de Protecció Civil.

TERCER. - INFORMAR els ajuntaments veïns i consells comarcals del Bages i del Berguedà de la
decisió presa per la DGPEIS i sol·licitar que formalitzin la seva disconformitat al Departament
d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de Protecció Civil.

QUART. - Donar trasllat d'aquest acord al Departament d'Interior, a la DGPEIS, la Direcció General
de Protecció Civil, i a l’Ajuntament de Navàs.

No obstant el ple decidirà

Adam Majó Garriga          GM de la CUP         Manresa, 26 de maig de 2014


