
 
 

 
 

 

 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

 

Declaració institucional de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes 
 
El passat 13 de juliol, Castellví de Rosanes va viure una situació d’emergència 
que tots i totes hauríem desitjat que no hagués ocorregut: un gran incendi 
forestal. 
Eren quarts de 5 de la tarda quan a la zona de Valldaina va començar-se a 
elevar una gran columna de fum que feia presagiar el pitjor. Al llarg de la 
tarda van haver-se de confinar els barris de Valldaina i Can Sunyer, primer, i 
també el del Taió, més tard, per l’avanç de les flames en direcció aquest 
darrer barri un cop el foc va saltar la carena de la serra d’Ataix. També es van 
haver d’evacuar una cinquantena de domicilis de Valldaina i Can Sunyer, els 
més pròxims a l’incendi, per seguretat, els veïns i veïnes dels quals van haver 
de passar la nit fora de casa seva. 
Des del primer moment, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes es va mobilitzar 
per atendre el veïnat afectat de forma directa o indirecta pel foc i per 
transmetre a la població les instruccions dels Bombers -amb qui es va tenir 
contacte permanent- per garantir la seguretat dels veïns i veïnes de Castellví. 
En paral·lel, els cossos d’extinció, emergències i seguretat van activar-se per 
fer front a l’incendi, així com tots els serveis administratius, de suport i 
socials que van ser necessaris per atendre les persones afectades i els equips 
actuants. Van ser hores d’angoixa, de gestions intenses i urgents i de 
coordinació de diferents cossos, institucions i persones voluntàries. 
L’endemà, 14 de juliol, al vespre, els Bombers van poder donar l’incendi per 
estabilitzat, el veïnat evacuat va poder tornar a casa i els tres barris es van 
desconfinar. 30 hores de gran incertesa que, per fortuna, no van causar danys 
als habitatges ni van deixar cap persona ferida. Lamentem, però, la gran 
pèrdua de patrimoni natural devastat per les flames –unes 58 hectàrees de 
Castellví i gairebé 140 de Martorell- i també els danys que els veïns i veïnes 
més pròxims al foc van patir a les seves parcel·les, amb alguns jardins que van 
quedar completament calcinats. 
L’atenció i resolució d’aquesta emergència no hauria estat possible sense la 
participació de centenars de persones que, cadascú des de les seves 
competències i tasques, van remar en la mateixa direcció per extingir el foc i 
atendre els veïns i veïnes afectats. Per a un Ajuntament petit com el nostre, 
tot aquest suport té un valor incalculable i a totes elles els estarem 
eternament agraïts i agraïdes. Així com també a totes aquelles institucions, 
col·lectius i persones que, des del primer moment, van oferir el seu suport pel 
que fos necessari. 
És per aquest motiu que l’ajuntament de Castellví de Rosanes 
 



 
 

 
 

 

 
 
Acorda : 
 
Primer.- MANIFESTAR públicament l’agraïment a les següents institucions, 
col·lectius i persones per la seva implicació i suport durant l’emergència 
viscuda la setmana passada: 

- Bombers de la Generalitat de Catalunya, i en especial a Joan Rovira, 

cap de la regió d’emergències Metropolitana Sud 

- Direcció general de Protecció Civil 

- SEM 

- Mossos d’Esquadra 

- Agents Rurals 

- Voluntaris de Protecció Civil, començant pels de Sant Andreu de la 

Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa 

- ADFs, començant per les del Massís de l’Ordal, Martorell, Sant Esteve 

Sesrovires i Esparreguera, i els Bombers voluntaris de Corbera 

- Creu Roja 

- Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca 

- Diputació de Barcelona, començant pel diputat Josep Tarín 

- Conselleria d’Interior, encapçalada pel conseller Joan Ignasi Elena 

- Conselleria de Drets Socials, encapçalada per la consellera Violant 

Cervera 

- Conselleria de Salut, encapçalada pel conseller Josep M. Argimon 

- A l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalat pels seu 

alcalde, Enric Llorca, i als regidors i regidores de tot el consistori i 

treballadors i treballadores de diferent àrees municipals, i també a la 

policia local de Sant Andreu. 

- A l’Ajuntament de Martorell, encapçalat pel seu alcalde, Xavier 

Fonollosa, i als regidors i regidores i treballadors i treballadores de 

diferent àrees municipals, a també la policia local de Martorell. 

- A l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, encapçalat pel seu alcalde, 

Enric Carbonell 

- A l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, encapçalat per l’alcaldessa 

Montserrat Febrero, pel seu oferiment de suport. 

- A l’Ajuntament de Gelida, encapçalat per l’alcaldessa Lluïsa Llop, pel 

seu oferiment de suport. 

- Als Ajuntaments d’Abrera i Esparreguera 

- Al Ministerio de Transición Ecológica per l’aportació de dos hidroavions 

per apagar les flames 



 
 

 
 

 

- A Agbar, per l’esforç de garantir l’aigua tant als bombers com als veïns 

i veïnes dels barris afectats. 

- Al supermercat Treddys i a la Fleca de Castellví per proveir 

avituallament per al grups actuants 

- Al restaurant de Can Sunyer per oferir les seves instal·lacions per 

acollir i donar de menjar a les persones evacuades. 

- A les persones voluntàries i als veïns i veïnes de Castellví de Rosanes a 

títol individual que han ofert el seu suport. 

- I a totes les persones d’altres municipis que també s’han ofert a ajudar 

i col·laborar i s’han posat a disposició de l’Ajuntament de Castellví de 

Rosanes i d’altres grups actuants en l’emergència. 

I finalment, però no menys important, a tots els regidors i regidores de 
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i a tot el personal de l’Ajuntament –
Guàrdia municipal, brigada, serveis administratius, jurídics i econòmics, 
comunicació, serveis socials i serveis tècnics- que han estat, des que es va 
declarar l’incendi, treballant sense treva per atendre totes les necessitats 
derivades d’aquesta situació d’emergència i, en especial, a tots els veïns i 
veïnes afectats, d’una o altra manera, per l’incendi. 
La llista és exhaustiva, però demanem disculpes per endavant si algú es troba 
a faltar en la relació d’agraïment. La gratitud i l’escalf de tot el poble de 
Castellví de Rosanes és també per a vosaltres. 
A tots i totes, moltes gràcies. 

 
 
  
 
 
 
Signat electrònicament 
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