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LLUITA A CONTRARELLOTGE 

El vent complica les tasques 
d/ extinció de rincendi d/ Artesa 
de Segre que crema 2.419 ha 
Més de 60 dotacions terrestres i 7 aeries treballen per apagar 
el foc més gran de la tert:lporada que porta quatre dies actiu 
Baldomar 
ACN /ANTON IO MEG[AS 

Els Bombers de la Generalitat es
peren poder estabilitzar avui al 
matí la majoria d'incendis fores
tals. El dia va ser complicat ahir, 
sobretot per les represes provo
cades pel vent al foc de Baldomar. 

No obstant aixo, els Bombers 
van aconseguir els objectius mar
cats per ah ir dissabte i ten en qua
si tots els toes importants a punt 
d'estar ben perimetrats, segons 
van explicar el conseller d'lnte
rior, Joan lgnasi Elena, i el cap 
operatiu del cos, David Borrell. 
Elena i Borrell van dir que el dia 
ha estat "dur i cansat" pels Bom
bers, per la simultane'itat d'una 
trentena d'incendis de vegetació, 
més una vintena d'altres serveis, 
i per les fortes represes al foc 
de Baldomar, que ja ha arrasat 
2.419,47 hectarees i hi van treba
llar més de 60 dotacions terres
tres i 7 mitjans aeris. 

Aquest incendi, el foc més 
gran de la temporada i que fa 
quatre dies que crema, era una 
prioritat, sobretot el flanc dret, 
pero al flanc esquerre s'ha pro
du'it un núvol pirocúmul que ha 
posat en perill els bombers, que 
s'han retirat conjunturalment. No 
obstant, en cap moment ha pe
rillat el perímetre d'aquest flanc 
i tampoc el dret, que és el que 
donaría accés a 20.000 hectarees 
potencials de bese. Per aixo, es 
manté l'objectiu en un potencial 
perímetre de 5.000 hectarees. 
De moment ja n'han cremat més 
de 2.419,47, de les qual 132 són 
agrícoles. L:'incendi d'Aites, a I'Ait 
Urgell, ha tingut "represes mitja
nament complicades" pel vent. 

"Som on volíem ser", va dir 
Elena, que va advertir que avui 
també pot ser un dia complicat, 
perque tot i que baixin lleugera
ment les temperatures i hi hagi 
una mica més d'humitat, també 
hi haura més vent i la vegetació 
porta molta escalfor acumulada i 
hi pot haver llamps latents. 

FOTO: Bombers Generalitat 1 Els bombers van haver de treballar de valent ah ir perque el toe de Baldomar quedés ben perimetrat 

Minuts abans, el delegat del 
Govern a Lleida, Bernat Solé, va 
explicar que el vent del sud queja 
esperaven a primera hora va fer 
revifar part del foc d'Artesa de Se
gre pero que el fum que s'ha po
gut veure no va comportar "cap 
tipus de risc" perque procedía 
d'unes de les llengües internes 
del foc de la zona cremada. Ahir 
al vespre els Bombers treballaven 
en diversos fronts, especialment 
en el de Sant Mamet i un altre 
que esta previst controlar en les 
properes hores, proper a Alos de 
Balaguer. Solé va reiterar l'agra'i
ment als pagesos i va dir que la 
seva actuació va ser "primordial". 

D'altra banda, continuaven 
evacuades les persones de la Clua 
i les 54 de la casa de colonies de 
Cal Petit romandran a la casa de 
colonies d'Oiiola. 1 es manté el 
confinament a Alos de Balaguer. 

Josep Galceran: "El sentiment és desanim 
i impotencia; mires la serra i t'enfonses" 
Josep Galceran, president de 
I'Entitat Municipal Descentra
litzada (EMD) de Baldomar, que 
pertany a la població d'Artesa de 
Segre, explicava ahir a LA MA
ÑANA que la sensació entre els 
habitants de la zona no era gens 
bona malgrat que semblava que 
la situació era "un pelet millor" 
que en els dies anteriors. Galce
ran explicava una situació vis
cuda ahir que reflecteix que "la 
gent continua tenint por". "De 
sobte, hem pogut veure una 
columna de fum molt gran i la 
majoria ja pensava que l'incen-

di havia tornat a enganxar-se en 
aquella banda, pero finalment, 
per sort només era una illeta 
de poca extensió i no ha passat 
d'aixo", relatava. 

D'aquesta manera, els sen
timents que dominaven eren 
el de "desanim i sobretot im
potencia, perque veus que no 
pots fer res; el cert és que mires 
la serra i t'enfonses". Galceran, 
que sortia d'una reunió en que 
s'havia parlat de la situació ac
tual de l'incendi, deia que "s'es
ta aconseguint contenir la part 
de la Vall d'Ariet i Paneres, i s'ha 

d'evitar que el foc salti a la zo
na que és més plana", mentre 
que "a I'Oest estaven treballant 
for~a a Sant Mamet; ataquen 
allr pero no esta controlat ni 
molt menys". 

A més, a teta la situació de 
l'incendi s'afegeixen les dures 
condicions climatologiques que 
s'estan vivint aquests dies a la 
zona. El president de I'EMD de 
Baldomar, assegurava que "avui 
-ahir per al lector- hi havia 41 
graus amb un 10% d'humitat; 
així no es pot apagar l'incendi ni 
amb aigua". 
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FOTO: Núria castells 1 En la baixada es va prohibir l'ús de coets o petards i cada fallaire havia de portar aigua 

Prudéncia a Durro en 
rinici de la temporada 
de falles a la Ribagorya 
No es va encendre el Faro Gran 
Durro 
N. CASTELLS / ACN 

La localitat de Durro, a la Vall de 
Boí (Alta Ribagorc;a), va inaugurar 
la nit de dissabte la temporada 
de falles a la Ribagor~a amb una 
baixada on fallaires van extremar 
les precaucions amb el suport 
deis Bombers. Enfront de la se
quera i l'alt risc d'incendis, es va 
optar perno encendre el faro gran 
pero baixar igualment les falles 
des de Sant Quirc, encenent-les 
en fogueres petites que els fal
laires van apagar de seguida. Els 

Bombers van supervisar i vetllar 
el ca mí de les falles i !'interior del 
poble, on acaba la baixada, i es 
va acordar que cada fallaire por
tés aigua per apagar qualsevol 
espuma durant la baixada. En un 
comunicat emés per l'entitat lo
cal de Durro també es va prohibir 
baixar a fallaires que anéssin dro
gats o beguts, o amb falles mal fe
tes, i tampoc es va autoritzar l'ús 
de coets i petards. La baixada de 
Durro obre la temporada de falles 
al Pirineu, que s'allargara fins a fi
nals de juliol i que viura la nit més 

multitudinaria la nit de Sant Joan, 
amb baixades a prop d'una vinte
na de pobles del Pirineu. 

La Pobla de Segur, al Pallars 
Jussa, va fer divendres la baixa
da amb un total de 150 fa llaires i 
pubilles, limita des per evitar mas
sificar la festa, fent el recorregut 
ambles falles enceses perla loca
litat. A Sort també es van fer ahir 
i per prevenció també van optar 
per baixar les falles apagades fins 
!'entrada de la localitat i les en
cendran per fer el recorregut fins 
arribar a la figuera. 

FOTO: C.G. A./ La família va rebre la major distinció del govern d'Aran 

Carlos Barrera, reconegut 
pel Conselh Generau com a 
Aranés ll·lustre a títol póstum 
La seu institucional del Con
selh Generau d'Aran (la Casa 
deth Senhor d'Arros), va acollir 
ahir el lliurament de la medalla 
d'Aranes ll ·lustre, per part de la 
síndica Maria Vergés, a la família 
de Carlos Barrera, qui va ser re
conegut, a títol postum, amb la 
majar distinció que atorga el go
vern d'Aran. "No podíem deixar 
de celebrar aquest acte solemne 

per a atorgar el reconeixement 
d'Aranes ll·lustre al síndic Barre
ra, qui va esta r durant 20 anys 
al capdavant de la maxima insti
tució aranesa, t reballant pel bé 
comú d'Aran, la seva ciutadania i 
el seu autogovern", va dir la sín
dica d'Aran, que va destacar que 
s'han reconegut altres persones 
aquests dies com Joan Canalias 
o la doctora Caubet. 

Aplec de caravanes a Corbins 
El pare del riu de Corbins acull aquest cap de setmana una trobada 
de caravanes arribades des de tot Catalunya, amb visitants que 
van recórrer la localitat i els seus voltants. /FOTO: Aj. Corbins 
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