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Organyà 41,4º

La Pobla de Segur 40,3º

Sort 36,2º

Cervera 38,8º

Mollerussa 38,8º

Seròs 40,7º

Aitona 39,9º

Castelldans 39,7º

Tornabous 39,8º

MUNICIPI ºC

REDACCIÓ/ACN
❘ LLEIDA ❘ Un incendi forestal de-
clarat ahir poc després de les
14.30 hores al municipi de Ger,
a la Cerdanya gironina, va cre-
mar 210 hectàrees i es va atan-
sar durant unes hores pel flanc
esquerre a la frontera amb Llei-
da. Ger s’ubica a 4,7 quilòme-
tres de Sansor (Prats i Sansor),
a Lleida, i a 7,9 quilòmetres de
Bellver de Cerdanya. Els Bom-
bers de la Generalitat van acon-
seguir a mitja tarda controlar el
flanc dret de l’incendi, que es
va mantindre actiu fins aproxi-
madament les 22.00 hores al
marge esquerre. El foc va pas-
sar pel costat de la urbanització
de Niula sense afectació. La in-
tensa fumera va obligar a con-
finar durant unes hores la po-
blació de Guils de Cerdanya, de
600 habitants. La Generalitat
va demanar als veïns que tan-
quessin portes i finestres i evi-
tessin sortir al carrer. El refugi
de la Feixa de Ger va ser desa-
llotjat de forma preventiva i dos
menors que es trobaven al llac
de Malniu van ser evacuats i
portats amb la seua família. Els
bombers van desplaçar al lloc
del sinistre 15 dotacions aèri-

es i 54 de terrestres, així com
dos avions de bombers france-
sos i un hidroavió del ministe-
ri d’Agricultura. Bombers de
Perpinyà i d’Andorra també van
col·laborar en les tasques d’ex-
tinció i maquinària pesant va
traçar tallafocs per reduir el risc
de propagació.

Amb l’arribada de la nit, els
mitjans aeris d’extinció es van
retirar però els terrestres van
continuar treballant per aplacar
el foc a la zona oest.Amb la de-
claració del foc, els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar la pisci-
na de Ger perquè els bombers
poguessin utilitzar l’aigua. Mal-
grat un indici de pluja a prime-
ra hora de la tarda, el fort vent
va contribuir a propagar les fla-
mes durant unes hores, ja que
va arribar a ratxes de fins a 45
quilòmetres per hora. L’incen-
di només va afectar la circula-
ció viària a la pista forestal que
va a Meranges i la que connec-
ta Guils amb Fontanera.

Les causes de l’incendi segui-
en ahir sense conèixer-se. Mal-
grat tot, veïns de la Cerdanya
comentaven ahir la possibilitat
que s’hagués originat per una
barbacoa.

Un incendi crema210hectàrees a la Cerdanya
aquatre quilòmetres del límit ambLleida
La Generalitat confina unes hores els veïns de Guils de Cerdanya per precaució i desallotja un refugi a Ger
|| El fort vent propaga les flames i els bombers aconsegueixen controlar-lo al cap de vuit hores

SUCCESSOS FOC FORESTAL

LESCLAUS

Un bomber treballa a la zona afectada després del pas de les flames.

MIQUEL SPA/REGIÓ7

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat va aixe-
car la passada mitjanit el veto
a l’accés a les serres del Mont-
sec d’Ares, Montsec de Rúbi-
es-Sant Mamet i Rialb-Serra
d’Aubenç, a Lleida, així com
l’accés a les Gavarres, el mas-
sís de Cadiretes (Girona), la
serralada del Montsant i les
muntanyes de Prades, on tam-
bé s’inclouen municipis de
Lleida com la Pobla de Cérvo-
les i elVilosell.

Durant la jornada d’ahir es
va mantindre la normalitat a
Àger, tant en el nombre de
vols en parapent reservats per
al dia d’ahir com en les dife-
rents activitats previstes al
Montsec com la visita al Cen-
tre d’Observació de l’Univers
(COU).Així ho van confirmar

l’alcalde de la localitat, Lluís
Ardiaca, i un responsable
d’una escola de vol.Ardiaca
va assenyalar que els Agents
Rurals van controlar els acces-
sos i van tornar a identificar

els turistes que accedien al
Montsec per poder volar.

Tots aquests accessos esta-
ven tancats des de dijous per
l’elevat risc d’incendi davant
de les altes temperatures i l’es-

cassa humitat. No obstant, la
conselleria d’Agricultura man-
tindrà tancats els accessos a
l’Albera, an Girona, i als ports
deTortosa-Beseit,Tivissa-Van-
dellòs i la serra del Cardó
Boix, aTarragona.

L’onada de calor es va man-
tindre ahir i els termòmetres
van superar els 40 graus a Or-
ganyà (41,4), que va batre de
nou el rècord de calor a Cata-
lunya, Seròs i la Pobla de Se-
gur i van superar els 39 a di-
ferents localitats del pla. La
previsió apunta que avui co-
mencin a baixar les tempera-
tures. La Generalitat preveu
que el tancament dels quatre
massisos de Girona iTarrago-
na pugui aixecar-se a partir de
demà.

La Generalitat obre de nou
l’accés al Montsec i Aubenç
Organyà bat un altre cop el rècord de calor a Catalunya

PREVENCIÓ

TEMPERATURES

L’onada de calor remetrà
avui després d’un nou dia
amb 40 graus a Seròs,
Organyà i la Pobla

La piscina de Ger va servir de dipòsit per als mitjans aeris.
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“El ventdirigeix el
foc capa totarreu”
■ L’alcalde de Ger,Alfons Ca-
samajó, va apuntar al vent
com a principal factor que va
dificultar durant tota la tar-
da els treballs d’extinció.Va
assenyalar que el foc es va
controlar a la part baixa pe-
rò que a l’alta encara seguia
actiu. Els bombers treballa-
ven per evitar que el foc cre-
ués cap a França.

EVACUACIÓ

Dos menors que es
trobaven al llac de Malniu
van ser evacuats i conduïts
amb la seua família
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