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FOTO: Montse Torres / l'incendi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barbera), vist des de la Ribera d'Ondara (Segarra) 

Tres incendis de vegetació en un 
dio a la demarcació de Lleida 
Cremen rostolls i marges a Balaguer, Bellvís i Tremp 
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en tres 
incendls de ve¡etació agrícola a la demarcació de Ueida. En 
concret, als municipis de Balaguer, BeiMs i Tremp. 

lleida 
REDACCIÓ 

La intensa onada de calor 
d'aquests darrers dies ha co
men~at a tenir conseqüencies 
en forma d'incendis arreu de Ca
talunya i en un major volum de 
feina deis serveis d'emergencia. 
A la demarcació de Lleida, els 
Bombers de la Generalitat van 
treballar ahir en tres incendis de 
vegetació agrícola als municipis 

de Balaguer, Tremps i Bellvís. A la 
capital de la Noguera, van cremar 
3.000 metres quadrats al Camí 
de la Coma deis Lliris. l'avís es va 
produir a les 8.50 del matí i fins al 
lloc es va activar una dotació deis 
Bombers, que van donar per ex
tingit el foca les 9.58 hores. 

A Bellvís, es va produir un in
cendi a la carretera LV-3311, a 
l'al~ada del quilometre 3. Segons 
van explicar fonts deis Bombers, 

FOTO: Bombers 1 Efectius treballant en el toe de Santa Coloma 
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vols participar en aquesta secció: 
Envia'ns un e-mail amb l'assumpte "canal CAMP" a: publicitat@lamanyana.cat o truca'ns al teléfon: 973 00 11 40. 

El foc de Santa 
Colomade 
Queralt, vist 
des de la Ribera 
d'Ondara 
l'incendi a Santa Coloma de 
Queralt (Conca de Barbera) 
i que es va estendre fins a la 
ve"ina les Piles i també a Bell
prat (Anoia) havia afectat ah ir 
a la nit unes 1.000 hectarees 
i té potencial per cremar-ne 
fins a 5.000 hectarees. La pre
ocupació d'ara és al flanc es
querre, ja que les previsions 
per avui són de vent de ma
rinada que poden convertir-lo 
en el nou cap de l'incendi. 
l'avís del toe es va rebre a les 
15.18 hores i es va confinar 
els ve"ins de Bellprat i del nucli 
de Sant Gallard, a les Piles. 

van cremar rostolls al costat de la 
carretera. l'incendi es va declarar 
a les 15.01 hores i es va donar per 
tancat a les 16.26 hores. l'incendi 
amb més afectació es va produir a 
Tremp, on van cremar 9.000 me
tres quadrats de rostolls al carrer 
de la Font número 13. Els Bom
bers van rebre l'avís a les 15.22 
hores i les nou dotacions que es 
van activar van donar el foc per 
controlat a les 16:10 hores. 

Cal recordar que el passat diu
menge 27 de juny els Bombers de 
la Generalitat i de I'Aragó van tre
ballar conjuntament en un incen
di que es va originar a Alcarras i 

. que va acabar cremant 82 hec
tarees agrícoles i foresta ls a terri
tori catala i aragones. Les flames 
van afectar vegetació agrícola, 
amb rostoll, pero també una part 
de zona forestal. A banda d'Aica
rras, el foc també va afectar el 
municipi de Castellonroi (Liitera). 
Els Agents Rurals van determinar 
que !'origen de l'incendi va ser 
una burilla de cigarreta. 
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