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dirigit a tots els veïns i veïnes
Atesa l'onada de calor i el greu risc d'incendi que pateix el nostre municipi.
Atès que Sant Fruitós de Bages forma part dels municipis on el Departament d’Interior ha
activat el Nivell 3 del Pla Alfa de risc d’incendi forestal.

L’ Alcaldessa, Àdria Mazcuñán i Claret, en data del present BAN i fins el dilluns 18 de juliol a les 23:59
hores, INFORMA que:
- Queden prohibides totes les activitats d’educació en el lleure de tipus acampades i rutes.
- Queden prohibides les activitats esportives al medi natural.

allà on es pernocti.
- Es suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Així
com també queden prohibits els treballs forestals i tots aquells que suposin un risc d’incendi forestal
com els treballs de manteniment de vegetació de vorals de carreteres, ús de bufadors, radials,...
-Es prohibeix la circulació motoritzada en el medi natural excepte els residents o aquelles activitats que
siguin inajornables.
- Es recomana a tots els propietaris forestals i agraris que llaurin una franja perimetral en tots els camps.

Tanmateix, tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents
de l’autoritat.

Finalment, agraïm la col·laboració de la ciutadania en la prevenció d’incendis forestals.

L’Alcaldessa
Àdria Mazcuñan i Claret
Josep González Ballesteros

Sant Fruitós de Bages, 15 de juliol de 2022
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- Es restringeixen les activitats de casals, cases de colònies i cases esportives als entorns immediats

