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NOTA DE PREMSA 
Alerta per l’onada de calor, que durarà com a mínim, 10 dies més 

La Generalitat limita l’activitat al medi natural i la circulació motoritzada al bosc 

Santa Susanna, 14 de juliol de 2022 -  Estem a les portes de l’onada de calor més important dels 

últims 100 anys. Aquesta situació, agreuja encara més la situació de perill d’incendi forestal en 

un estiu en el qual ja hem tingut algun que altre ensurt a la nostra comarca.  

Aquesta situació de temperatures extremes ha obligat a activar en Fase de Prealerta el Pla 

especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), degut a la situació 

potencial de Gran Incendi Forestal  o situacions de greu risc col·lectiu per incendi forestal. 

De fet, la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquesta tarda que limita les activitats al medi 

natural i prohibeix l’activitat agrícola de les 12h a les 18h per l’onada de calor. 

Degut a aquesta greu, des de l’ADF Alt Maresme farem guàrdies especials als nostres municipis 

per tal d’evitar qualsevol gran incendi forestal. Amb aquestes condicions, s’incrementarà la 

vigilància exclusiva d’incendis forestals, el control de columnes de fum en terrenys forestals i no 

forestals a menys de 500 m de zones forestals. 

A la nostra comarca hi haurà 10 municipis on s’activarà el Pla Alfa en nivell 3. Aquestes 

poblacions són: Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Mataró, Òrrius, Premià de Dalt, Teià, 

Tiana i Vilassar de Dalt. En aquestes poblacions, hi haurà restriccions per evitar el trànsit de gent 

a la muntanya. 

Més informació sobre el Pla Alfa i les restriccions a aplicar amb el nivell 3 a 

https://www.adfaltmaresme.cat/pla-alfa/ 
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