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36 hectàrees cremades

Donen per extingit el foc de Girona i investiguen
la troballa de dues burilles al punt d´inici
Una família que ha perdut la casa per la virulència de les flames es quedarà en un pis gestionat per l'Ajuntament
27.07.2015 | 15:13

E.B. / T.C.C. | GIRONA Dues burilles. Això és el
que es van trobar els Agents Rurals al camí que
condueix cap al cementiri de Girona, el punt on es
va originar l'incendi que dimarts a la tarda va
cremar 36 hectàrees de la zona alta de les
Pedreres i que els Bombers de la Generalitat han
donat per extingit aquesta tarda de dijous, a les
17.45 h. Ara, s'hauran d'investigar i és que la
hipòtesi principal sobre les causes del foc és que
sigui una cigarreta mal apagada.
Durant el dia d´avui, quatre dotacions de Bombers
han seguit remullant la zona afectada i evitar
possibles revifalles del foc. A hores d´ara encara
resten a la zona algunes dotacions en caràcter
preventiu.

Veure galeria
Donen per extingit el foc de Girona i investiguen la troballa de
dues burilles al punt d´inici
Més fotos

Agents Rurals i Mossos d'Esquadra són els
encarregats del cas. I de fet, el cos policial que té
obertes diligències s'encarregarà de fer l'anàlisi de
les dues burilles. Tots els informes ja estan en
mans del jutge que investiga el succés.
Cal recordar que el foc va començar al barri de
Font de la Pólvora, en el camí de darrere del
cementiri. Una zona castigada per focs cada any i
la major part, provocats.

Veure galeria

L'incendi de dimarts va cremar 36 hectàrees i va obligar a desallotjar 150 persones. A més va afectar set
cases i dues d'elles van acabar totalment arrasades de dins. Ahir al matí una desena de dotacions
terrestres dels Bombers van seguir a la zona treballant en l'extinció del foc per evitar revifalles i resseguir
el perímetre. La pluja que va caure de matinada va permetre millorar la situació i la de la tarda va acabar
de rematar-ho.Tot i això durant la nit es va quedar una dotació dels Bombers per vigilar el perímetre.
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L'incendi va afectar la part alta de les Pedreres: les flames van pujar des del cementiri cap al Pirulí,
Polvorins, ermita del Calvari i la Muntanya de la O.
Ahir els veïns de les àrees afectades, sobretot els que viuen al peu del Pirulí, van estar revisant les
seves propietats durant el matí. S'hi van trobar la crua realitat. De fet, passejar ahir per les zones
arrasades per les flames era veure-ho tot tenyit negre i quant als habitatges, la gent intentava copsar els
danys que havien patit.

6. Els Pressupostos de l´Estat destinen a Catalunya
1.179,53 milions en inversions
7. Facebook permetrà nomenar hereus dels
comptes
8. Girona crea 13.136 llocs de treball el juliol
9. Fent surf amb una moto
10. L´atur registrat experimenta el descens més
important en aquest mes dels últims cinc anys

Una de les famílies afectades no va poder tornar a casa seva i, per això, de moment i tenen tres mesos,
es podran quedar en un pis de lloguer social gestionat per l'Ajuntament de Girona. De fet, dels 150
desallotjats només vuit finalment van passar la nit de dimarts en un hotel de la ciutat i el matí d'ahir dues
d'elles van tornar al seu domicili. En les tasques d'emergències, dimarts, hi van actuar per primer cop
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, que va ajudar sobretot els evacuats pel foc.
Ahir, també alguns veïns de les zones es queixaven que l'ajuda va arribar tard i que havien hagut de
marxar cames ajudeu-me quan van veure arribar les flames.?A més, recordaven que, fins i tot, van
explotar bombones de butà en el moment del foc. També, alguns d'ells van criticar que la zona afectada
per les flames estava molt bruta. Una de les dures imatges del dia també va ser veure almenys tres
gossos morts per les flames i que havien quedat lligats per cadenes i també algun gat mort.
L'Ajuntament de Girona -tècnics i regidors- també van estar ahir per les zones afectades i reunint-se amb
veïns. De fet, el regidor de Sostenibilitat, Carles Ribas, va destacar en declaracions a ACN que cal
establir un protocol «clar» sobre com els veïns han de mantenir les seves finques. El regidor va recordar
que tenen fins al desembre per tenir franges de protecció de 25 metres i va demanar col·laboració als
veïns perquè mantinguin netes les parcel·les.
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Alguns dels partits de l'oposició de Girona, com ERC-MES, van destacar que havien demanat informació
sobre les tasques de manteniment que es realitzen als boscos de titularitat municipal, entre altres. I?
Ciutadans va criticar les retallades de la Generalitat en serveis essencials com Bombers.
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#5 - gpiku arqueleta arqueleta el dia 23-07-2015 a les 23:21:25

Dubtes? Vosaltres teniu pel davant de tot i jurídicament el dret de la presumpció de
veracitat davant un fet. El ciutadà té el dret a pleitejar i el dret al pataleo. Si el ciutadà no
dubtes dels serveis públics aquests serien una anarquia de totalitarisme farien el que
volguessin sense que ningú els hi pogués replicar. La Joana considero que pot tenir
molta rao en el que diu i que parla amb garanties sense ser rotunda en les seves
afirmacions. Vosté Sr. Abraham també li respon molt correctament. Tot i així considero
que el dubte a les actuacions dels serveis d'emergències sempre és bo que hi siguin i
per exemple el dubte que va generar l'actuació de l'hivern passat a Campdevànol on va
morir una parella jove i on va haver de comparèixer el Conseller d'interior per donar
resposta al dubte generat per l'actuació. També i més recent ment podem recordar el
cas de la Sra. que va morir a Cadaqués i on l'actuació dels serveis d'emergències i de
seguretat va tornar a tenir molta descoordinació: Va ser aquest cas: Una dona de 62
anys i nacionalitat francesa va morir ennuegada dissabte passat mentre sopava en un
vaixell atracat a la Cala Culip, a pocs quilòmetres del far del Cap de Creus. Tot i que el
seus acompanyants van trucar de seguida al 112, concretament a les 22:38 de la nit,
l'ambulància i el metge de guàrdia del CAP de Cadaqués no van poder accedir al veler
fins una hora i 20 minuts després de rebre l'avís. En declaracions a la Cadena Ser, el
metge, Rafael Macau, explica que tant ell com l'ambulància no van poder accedir abans
al lloc dels fets perquè l'accés principal a la cala, al Pla de Tudela, estava tancat i les
claus les tenien els bombers i la policia que van arribar al veler 18 minuts abans. Són
dos exemples de dubte en els quals per desgràcia es van perdre vides humanes. Si no
dubtéssim...qui s'ho faria mirar si s'ha actuat bé o malament.
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#4 - gpiku arqueleta arqueleta el dia 23-07-2015 a les 23:09:42
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#3 - Abraham Olà el dia 23-07-2015 a les 13:43:20

Benvolguda Joana. Aquí un Bomber. 1.-Dir que no va ser una burilla, no és posar en
dubte el diari sinó els Agents Rurals. 2.- Una burilla apagada si que no prendrà de nou.
Però si és llançada directament en un espai ple de pinassa o restes vegetals seques
(aquests dies la humitat és molt baixa i i les temperatures molt altes) sense que la
cendra de la punta s'hagi intentat ni fet el més mínim esforç per apagar-la pot prendre
fàcilment. Pots fer la prova. Encén un cigar i tot seguit llança'l sobre un grapat de fulles
molt seques. Si al costat hi ha un o dos arbusts i tot seguit arbres, ja està. Fins i tot hem
hagut d'apagar petits focs a dins de ciutats per cigars llançats sense apagar a vorals de
la calçada on hi havia restes de fulles caigudes per ventades. 3.- Suposo que poses en
dubte la versió dels Agents rurals perquè veus una mà negra. Molt fàcil posar en dubte
les coses. Com si l'home va anar a la lluna o qui va fer caure les torres bessones. Menys
dubtes a les forces d'emergència, si us plau. Més confiança. Si ja dubte de Bombers,
agents rurals i policies.... la cosa està perduda. 4.- Evidentment les proves d'ADN només
funcionen si el cigar el va llançar un delinqüent fitxat. I si hi ha sort? A Figueres no es va
trobar, probablement perquè era un camioner... però en aquest cas... allà on s'han trobat
és un pas per a vianants (solen ser veïns) que van o venen de Font de la Pólvora. L'ADN
als cigars ha servit fins i tot per trobar assassins i violadors (Rocio).
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#2 - joana V.R. el dia 23-07-2015 a les 11:24:15

Qualsevol bomber, us aclarirà lo difícil que és que una burillla cremi. per no dir imposible.
No busquin excuses, ni gastar calers, per cercar DNI i beneitedures com s'altre vegada.
Bombers, de gran experiéncia us ho podran aclarir.
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#1 - Rafael J. el dia 23-07-2015 a les 07:40:54

I ara, a investigar l' ADN. Ja comencem o millor, ja tornem.
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