Un dia en la muntanya i acampades
#stopalfoc
Activitats lúdiques
La muntanya constituïx una magnífica destinació per a passar les
vacacions o simplement uns dies de descans. El turisme actiu, els esports
de muntanya i el senderisme se sumen a altres tipus d’activitats, com ara
campaments escolars, acampades o visites a àrees recreatives, que fem
per a disfrutar d’un agradable dia de camp amb els amics o la família.
Evidentment, no totes les activitats que es fan a la muntanya o prop
empren el foc; no obstant això, cal extremar les precaucions per a no
generar un incendi forestal per accident.
Recomanacions
• Per a no perdre’t per la muntanya, seguix les sendes i els
recorreguts senyalitzats.
• Arreplega les restes que generes. Si és possible, arreplega els
residus que trobes i deposita’ls en contenidors o papereres. Vés amb
compte especialment amb vidres i llandes: no els tires, perquè
poden produir un incendi. Deposita’ls en els contenidors adequats.
• Si eres fumador, apaga bé les puntes de cigarret i mai les tires a
terra. Usa papereres o cendrers.
• Estaciona el vehicle en els llocs indicats. Si no hi ha zona
d’aparcament, procura no estacionar sobre vegetació seca o morta.
• Aparca sempre en la direcció d’eixida per si fóra necessària l’evacuació.
• Recorda que està prohibit tirar petards ni dins ni a menys de 500 metres de les zones forestals.
• Els camins i pistes faciliten l’accés als mitjans d’extinció i possibiliten
l’evacuació. Procura estacionar sense interrompre o dificultar el pas a
altres vehicles.

En cas d’incendi, avisa el 112
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Un dia en la muntanya
Un dia d’oci en la muntanya, per a passejar o practicar algun esport, sol anar
acompanyat, en molts casos, d’un àpat en una àrea recreativa, que, per
costum, es fa amb foc o amb brases. Les àrees recreatives, els refugis i les
zones d’acampada poden tindre infraestructures habilitades per a usar foc,
ja siga per a cuinar (paellers) o calfar-se (ximeneres). El fet d’usar-les
incorrectament o el comportament descuidat d’alguns usuaris poden ser causa
directa d’un incendi forestal.
Aprofita les instal·lacions preparades i habilitades per a encendre foc,
recorda que fora d’estos llocs està prohibit fer-ne.
Una alternativa econòmica a cuinar amb foc és portar el menjar
ja cuinat, encara que sempre es pot disfrutar de la gastronomia
local, fomentant el desenrotllament econòmic rural.

Només es pot fer foc en les zones habilitades
En preemergència de nivell 3, està prohibit fer foc inclús en estes zones
Recomanacions
• Per a fer foc en els paellers, pots usar com a llenya el
material vegetal mort i sec de la contornada.
• Respecta les branques d’arbres vius, utilitza les que
hagen caigut a terra de forma natural o les restes generades
per tractaments silvícoles.

Informa’t del nivell de preemergència
d’incendis forestals i la previsió per a
l’endemà en:
www.112cv.com
Twiter: gva_112cv
En el teu ajuntament

• Recorda que està prohibit tirar petards a menys de 500 metres de les
zones forestals.
• Vigila els xiquets, que per imitar els adults
poden encendre fulles, papers, etc.
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D’acampada
Una forma diferent de disfrutar de la muntanya és
anar d’acampada. Sempre s’ha d’acampar en les
zones habilitades (terrenys forestals públics delimitats i
preparats per a l’ocupació temporal amb tendes de
campanya) que compten amb les autoritzacions
oficials.
A la Comunitat Valenciana està prohibida l’acampada lliure
Només es pot acampar en els llocs habilitats i autoritzats
Recomanacions
• Només es pot fer foc en els llocs habilitats i autoritzats.
• Tin precaució amb els elements que
produïsquen llum o calor per mitjà de
combustibles inflamables.
• Recolza’ls sobre una superfície lliure de vegetació.
• Apaga’ls si no hi ha ningú vigilant, encara que només siga un
moment.
Un cercle de llanternes és el millor foc de
campament

Recorda...Si observes un incendi forestal o una columna de
fum dins de la muntanya, és important avisar tan
ràpidament com siga possible els servicis d’emergència.

En cas d’incendi, avisa el 112
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