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BAIXPALLARS

Hectàrees cremades: 550

Persones desallotjades: 70

Dotacions de bombers: 50

Carreteres: La N-260 va quedar
tallada durant més de nou hores a
Sort entre els quilòmetres 285 i
285,5.

❚ Els Mossos van acompanyar els
vehicles pel tram tallat per segu-
retat.

ELFOCAFACEBOOK

Gemma Admetlla. Hòstia,
nens... Quin planning de nit!!! Tot
això fa molta por!!! I la penya de
Gerri... Esgarrifós!!! Pobres!!! Qui-
na impotència!!!
Xavier Alet. Foc controlat a
Montanissell, ja no hi ha flames,
bombers de guàrdia tota la nit.
Olgui Ratetah. Quina llàstima
que se’ns hagi de cremar el més
valuós que tenim, però és més
gran la impotència de no poder-
hi fer res...
Anna Millán. Acabo de parlar
amb bombers de la Pobla de Se-
gur i diuen que és bestial l’aire
que fa i que és molt difícil lluitar
contra el foc... Els espera una llar-
ga nit...
David Alins.Molts ànims a tots
els que defensaran aquesta nit
un territori!!!!!
Cinc Duros. Hi ha un lloc per a
voluntaris? Fan falta?
Maria Sabarich. Crec que faríem

més nosa que servei. És la nostra
terra, però hem de ser raonables.
Cada expert en la seva feina i
més en aquests casos. De vega-
des també en surten malparats
els professionals. O no recordeu
Horta de St Joan?
Marta Carol. A Gerri tot ha co-
mençat per una encesa dels ca-
bles d’alta tensió del Compte. Tot
ha estat molt ràpid i el vent ha
fet que s’anessin propagant dife-
rents focus repartits... La gent del
poble hem col·laborat en tot el
que hem pogut... Sobretot amb
el foc que s’atansava a les cases.
Semblava que s’havia apagat
amb la participació dels camions
de bombers, però fa una estona
s’ha tornat a revifar...
Jordi Capdevila. Acabo de pas-
sar per davant del foc de Gerri i el
panorama és desolador, tinc por
que es faci de dia per veure com
estarà demà tot.
Sonia Semino. SOS... Mon pare
no contesta al telèfon i ma mare
no té bateria... Algú sap si han
desallotjat més gent a Gerri???
Eli Sauquet. Acabo de parlar
amb ton pare, estan bé...
Damià Ros. Em diu l’Eugeni que
a la nit els hidroavions no poden
treballar i si no para el vent les
unitats de terra no podran ni
apropar-s’hi!
Eva Buendía. Jo estic tota la tar-
da amb llàgrimes... és molt dur i
trist!!
Àlex Llussa. Només de pensar-
hi em salten les llàgrimes, ens
cremen de nord a sud, d’est a
oest.

Una de les granges que van quedar completament calcinades pel foc a la zona de Gerri de la Sal.
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❘GERRI DE LA SAL ❘ “Horrorós, angoi-
xant, una cosa mai vista.”
D’aquesta forma explicava ahir
Teresa Dòria, veïna de Gerri de
la Sal, l’incendi que va afectar
el Pallars Sobirà.Aquesta ve-
ïna, que té una explotació rama-
dera, va indicar que va intentar
anar a la granja però que els
bombers l’hi van impedir. El pre-
sident del consell comarcal del
Pallars Sobirà, Llàtzer Sibís, tam-
bé va afirmar que mai havien
vist un foc que afectés tantes po-
blacions. Sibís va assenyalar que
“el vent ha sigut horrorós”. Pre-

cisament, a les fortes ratxes de
vent va atribuir el president del
consell comarcal del Sobirà la
ràpida propagació de les flames.
A més, els mitjans aeris no van
poder actuar en l’incendi del Pa-
llars en el transcurs de tota la
tarda.

Segons va explicar Sibís, el
principal objectiu durant la pas-
sada nit era evitar que les flames
s’aproximessin a qualsevol nu-
cli urbà per intentar limitar el
nombre de desallotjats.

El foc va obligar a tallar la car-
retera N-260 a l’altura de Pe-

ramea, cosa que va provocar que
uns 15 o 20 escolars dels pobles
desallotjats al Baix Pallars ha-
guessin de passar la nit a l’alberg
de l’escola de piragüisme de
Sort, ja que no van poder tornar
a casa amb els autobusos esco-
lars, el servei dels quals va que-
dar suspès.Alguns alumnes van
passar la nit en cases de famili-
ars o amics.Així mateix, els cen-
tres escolars de Sort no van tan-
car ahir les instal·lacions fins a
les 22.00 hores per facilitar al
màxim la recollida dels escolars
per part dels seus pares.

“Ha sigut horrorós i angoixant,
mai havíem vist una cosa així”
El fort vent, principal culpable de la ràpida propagació de les flames ||Una vintena
d’escolars passen la nit lluny de casa i uns quants dormen en un alberg de Sort

Els bombers van atendre les persones afectades (esquerra), a més d’encarregar-se de les tasques d’extinció de l’incendi (dreta).
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Seguiment incendis al
Pirineu. Grup de Facebook.
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