LA SASE NO FARÀ EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE 2013 PER LA
MANCA DE VOLUNTAT DEL GOVERN VALENCIÀ .
La Societat d’Amics de la Serra Espadà ( SASE) sempre ha tingut la voluntat
de fer Voluntariat Ambiental de prevenció d’incendis Forestals,i des de l’any
1993 ha estat vigilant els boscos d’Espadà ininterrompudament fins l’any 2012
en que la Conselleria NO va resoldre l’Ordre convocada en el DOCV núm. 6690
/ 12.01.2012.
El Consell de Síndics en data 18 de setembre acorda per unanimitat que NO
anem a dur endavant la campanya de Voluntariat Ambiental en prevenció
d’incendis forestals.
El Conseller de Governació ha convocat tard i mal les ajudes al voluntariat i ara
pretén que en el mes d’octubre, un dels mesos més plujosos en aquests
indrets, fem la vigilància , quan per a nosaltres NO té cap sentit.
La vigilància s’ha fet sempre en col·laboració amb les forces de Prevenció de
Conselleria que estan operatives en estiu.
Si nosaltres férem la vigilància, ara a la tardor, hauríem de compartir territori
amb els caçadors ( el 15 de setembre ja han començat, encara que la veda
s’obri el 12 d’octubre) . La SASE NO pot posar voluntaris a vigilar les
muntanyes mentre hi ha caçadors caçant porcs senglars. És un perill que No
anem a assumir.
LA SASE NO ENVIARÀ VOLUNTARIS MENTRE HI HAJA CAÇADORS, NO
PODEM FER-NOS RESPONSABLES DEL QUE ELS PUGA PASSAR ALS
VOLUNTARIS.
Els terminis per realitzar el voluntariat i justificar-lo són tant ajustats que és poc
més que IMPOSSIBLE justificar-lo. La resolució va ser publicada el 30 d’agost,
nosaltres vam reunir al Consell de Síndics el 18 de setembre per decidir la
nostra posició, l’Ordre obliga a fer un mes de vigilància com a mínim, tant si hi
han molts diners com pocs, i abans de l’1 de novembre hem de presentar
memòria i justificació amb factures.
PER TOT AÇÒ LA SASE NO FARÀ EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL.
	
  
	
  

