
DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES
ARRAN DE L’INCENDI INICIAT AL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.

El Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages, arran de l’incendi
iniciat el dia 17 de juliol de 2022 al municipi d’El Pont de Vilomara i Rocafort i
atenent a la situació esdevinguda, volem manifestar el següent:

- Mostrem la nostra solidaritat i suport a totes les persones damnificades per
l’incendi que ha afectat el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages,
Sant Vicenç de Castellet i Talamanca, especialment a aquelles que han perdut
la seva llar a River Park i les Brucardes. També als afectats pel segon incendi
que es va declarar a Manresa.

- Mostrem el nostre sincer suport a les alcaldies d’aquestes poblacions i els seus
equips, que han hagut de gestionar la situació d’emergència. Així com volem
traslladar un agraïment a tots els serveis municipals i comarcals que han
treballat per donar suport de tot tipus als serveis d’emergència.

- Agraïm a: Bombers, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Guàrdia Civil, Policia
Local, servei de Protecció Civil, ADF, pagesos i Creu Roja, per la seva tasca i
dedicació, tant professional com voluntària, en l’extinció de l’incendi i la cura de
persones, boscos i immobles. Així com també a les persones que hi han
col·laborat i col·laboren a títol individual.

- Instem que es modifiqui la llei per resoldre la problemàtica de les urbanitzacions
no recepcionades o amb dèficits urbanístics i les implicacions que generen
especialment en incidents com els recents tenint en compte l’autonomia local.
De les 27 urbanitzacions que hi ha al Bages, 14 estan amb situació de dèficits
urbanístics, ubicades en 10 municipis.

- Reclamem la dotació de pressupost i recursos tècnics als Ajuntaments per
desenvolupar les legalitzacions que siguin necessàries així com la gestió
forestal.

- Sol·licitem l’acceleració dels treballs de la Comissió d’urbanitzacions no
recepcionades o amb dèficits urbanístics del Consell Comarcal del Bages per
tal d’arribar a conclusions sobre necessitats i propostes i presentar-les
immediatament als grups parlamentaris i al Govern perquè es puguin realitzar
les modificacions legislatives amb caràcter d’urgència.



- Sol·licitem al Govern de la Generalitat i a la Diputació de Barcelona que
s’executin totes les actuacions de prevenció d’incendis forestals de manera
prioritària, amb una gestió integral del paisatge que inclogui la planificació
urbanística, la gestió forestal a mitjà termini i afronti la situació d’elevat perill
d’incendi que tenen actualment els nostres boscos incrementant l’activitat
econòmica i fixant pagesos al territori.

- Demanem una reunió amb Presidència del Govern de la Generalitat per fer-li
avinent la situació real del territori.

- Els Ajuntaments del Bages posem a disposició dels municipis afectats aquells
recursos de què disposem pel reallotjament de les famílies, així com els
diversos serveis del Consell Comarcal que ja han treballat de manera
coordinada durant l’emergència.

I per tal que així consti, ho signem a Rajadell a 20 de juliol de 2022

Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages


