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Simat ja té el seu Pla Local de Prevenció 
d’Incendis aprovat per la Conselleria 
Des de setembre de 2008, la Regidoria de 
Medi Ambient iniciava el procés per 
aconseguir el Pla Local de Prevenció 
d’Incendis. Aquest Pla l’han de tindre aquells 
pobles i ciutats que tenen muntanyes al seu 
terme i zones d’alt risc d’incendis. Però en 
realitat, a La Safor, sols el tenen Gandia i 
Simat i a tot el País Valencià sols 21 pobles. 
 

Aquest Pla, té una vigència de 15 anys, 
revisable cada 5. Arreplega informació 
detallada del terme i inventaris de dipòsits 
d’aigua, tallafocs, hidrants, vies forestals, 
així com un protocol d'actuació en funció 
dels distints graus de preemergència. 

 
Ara, que ja s’ha publicat en el DOCV el Pla, 
l’Ajuntament podrà demanar subvencions 
per a desenvolupar-lo. A més a més,  
gràcies al Pla de Prevenció i a l’informe 
de l’Ajuntament, avalat per la Direcció 
General de Bombers de Gandia, es 
justifica la necessitat de l’aigua que 
arriba al dipòsit de Les Foies i que dóna 
servei a les casetes dels veïns i veïnes de 
Les Foies.  A partir d’ara, el que cal es 
desenvolupar el Pla per a poder millorar en 
la prevenció dels incendis que tant castiguen 
les nostres muntanyes.  

Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques 
 

El passat mes de febrer es va firmar el  
conveni entre l’ajuntament i La Unió de 
Llauradors i Ramaders per a la intal·lació de 
plaques en cinc llocs d’edificis municipals: 
Escola, Llar dels Jubilats, Casa de la Música, 
Escoleta Municipal i les antigues escoles. 
La potència a instal·lar serà d’uns 100 
quilovats, que equival a abastir unes 55 
vivendes del poble. A més contribuirà a que 
unes 85 tones de CO2 no siguen emeses a 
l’atmosfera cada any. 

 
Amb aquesta actuació, aconseguim uns 
ingressos per a l’Ajuntament de 30.000 
euros, ja ingressats a l’Ajuntament i el 6% 
dels beneficis de cada any. 
 

Joan Serra, per part de l’Ajuntament, i 
Ramon Mampel, de La Unió, afirmaven que 
l’aposta de les energies renovables és un 
bon complement per a les rendes agrícoles. 
 

S’arreglen dos camins del terme de Simat 
A proposta de Joan Serra, el Consell Agrari 
va decidir arreglar els camins Vora Horta i 
Piquet –Fanguars, al Pla de Corrals. 
Queden pendents els camins Parets del 
Convent i Pont de Cabanya. L’asfaltat dels 4 
camins suposarà aproximadament 60.000 €. 
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  La Regidoria de Medi Ambient concentra els contenidors per fomentar el reciclatge 
 

Amb l’objectiu de facilitar el reciclatge i la gestió del fem, la Regidoria ha aconseguit, sense 
cap cost per a l’Ajuntament, uns nous contenidors més moderns que eviten les olors i amb 
un sistema d’obertura més comòde. A més a més, després de l’estudi realitzat, s’han fet 
punts de concentració repartits per tot el poble. 
 

 
 
Com a conseqüència de reubicar els contenidors, s’ha aconseguit baixar la taxa de fem 
en un 20%, de manera que el rebut passarà de 50 a 40 euros. 
 

Els resultats són molt positius. Ha quedat demostrat que si es facilita el reciclatge, els 
simaters i simateres col·laboren en benefici del Medi Ambient. I això és el que ha passat. 

 
ENVASOS LLEUGERS(PLÀSTICS) 2010-2011 
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Des del mes de juliol de 2010, es van concentrar els contenidors i ha hagut un increment 
de recollida d’envasos de plàstic respecte als primers mesos de 2010. Però si comparem 
els mesos de gener i febrer de 2010 i 2011, la diferència és molt positiva i significativa.  
El mateix passa amb la recollida de paper i cartró, però en aquest cas, les diferències 
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tripliquen o quadripliquen les dades dels mesos anteriors a la concentració dels 
contenidors. Les dades dels mesos de gener i febrer respecte de l’any anterior són molt 
significatives. 

 
PAPER I CARTRÓ 2010-2011 
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Tots aquests quilos de vidre, paper-cartró i envasos lleugers, què han provocat? 
El que ha passat és que s’ha produït una disminució de quilos de fem, de Residus 
Sòlids Urbans(RSU), el fem que paguem al Consorci de La Ribera-Valldigna. Per això, si 
Simat continua donant exemple i continua reciclant, és probable que aconseguim que 
aquesta taxa també s’abaixe, perquè paguem pels quilos que dipositem en els contenidors 
negres(RSU) 
A continuació, es pot observar com ha anat evolucionant LA RECOLLIDA DE FEM(RSU). 
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Després d’aquestes dades tant positives, cal donar l’enhorabona a les persones que estan 
col·laborant, dia a dia, amb el Medi Ambient i també amb les butxaques dels simaters i 
simateres. Des d’Esquerra encoratgem, a aquelles que encara no reciclen, a que 
s’incorporen al grup que ja ho està fent. Per això, la Regidoria ha repartit a cada casa un 
lot de bosses per a reciclar i facilitar la separació de vidre, paper-cartró i plàstics. 
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La Regidoria de Medi Ambient organitza una sèrie d’activitats al voltant 
del Dia de l’Arbre 2011.  
 

Reforestació del Barranc del Llop amb 
la col·laboració del CEIP Valldigna 
Més d’un centenar de xiquets i xiquetes, 
acompanyats per les seues mestres, van 
participar plantant 400 pins i carrasques al 
Barranc del Llop, al Pla de Corrals. 

 
 

Tot seguit, es va regalar una bosseta a cada 
xiquet/a en record del Dia de l’Arbre a Simat. 

 
130 adults planten 700 pins, 
carrasques i roures valencians  
El diumenge 6 de febrer tingué lloc una 
nova Jornada de Reforestació a Simat 
organitzada per la Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Simat amb la 
col·laboració del Grup Muntanya 
Valldigna(GMV),de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana del País Valencià(JERPV), de 
l’Associació Amics del Buscarró de 
Quatretonda i de l’Associació Parkinson de 
Gandia-La Safor. 

Visita a la Planta de classificació 
d’envasos lleugers d’Alzira 
 

Al voltant de 60 alumnes de 5é i 6é del 
CEIP Valldigna de Simat, van participar en 
una activitat informativa i de conscienciació 
mediambiental. L’alumnat, acompanyat de 
les mestres i del tècnic mediambiental, Xavi 
Català, va assistir a la planta d’Alzira. 
Els xiquets/es van veure de primera mà, el 
seu funcionament i els materials dels 
contenidors corresponents: vidre, plàstics, 
enderrocs, piles, fluorescents, metalls, 
plaques radiològiques, olis, paper, cartró, 
fusta, i participaren en una xarrada 
informativa i un taller pràctic sobre el 
reciclatge. 

 
Aquesta mateixa activitat també la van 
realitzar un grup de persones de Simat. 
 

Sembra de la muntanya del Toro 
 

El diumenge 12 de febrer es van sembrar 
600 llavors de Pinus halepensis (pi 
carrasco) i Pinus pinaster (pi marítim) a 
la zona cremada del Toro, des de dalt del 
carrer de l’Om fins la Cova Patricio. La 
sembra de llavors és necessària i la sembra 
més recomanable és en una zona cremada. 
L’activitat va tenir una bona acollida dels 
participants, joves i no tant joves. 
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