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La Generalitat fa una crida a la 
responsabilitat davant del risc 
d'incendi més elevat en 18 anys 
El president del Govern, Pere Aragonès, manifesta que ara 
venen "dies crítics, amb un perill extrem" per l'onada de calor 
Barcelona 
REDACCIÓ 

El president de la Generalitat, Pe
re Aragonès, va avisar ahir que 
l'onada de calor que afectarà Ca
talunya a partir d'avui suposa un 
"perill extrem d'incendis". "Ens 
enfrontem a uns dies crítics", va 
assegurar Aragonès en una piula
da a Twitter, on va afegir que el 
Govern prendrà mesures i inten
sificarà els mitjans per prevenir 
t lluitar contra el foc. Així, va fer 
una crida a la ciutadania perquè 
actuï amb responsabilitat. Per la 
seva banda, la consellera d'Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, va adme
tre que el risc és el més elevat 
dels últims 18 anys, i que l'onada 
de calor que afecta Grècia i Tur
quia ve cap a Catalunya. "Si un 
incendi crema, el podem apagar 
i fer-hi front. Sí són molts, serà 
molt difícil", va avisar. 

Jordà va remarcar que Cata
lunya patirà elevades tempera
tures, de més de 40 graus, una 
humitat molt baixa i una sequera 
extrema. "No havia passat en els 
últims 18 anys, fem un crit d'alar
ma i un clam a la responsabili
tat. Cal minimitzar l'activitat a la 
muntanya, són dies de platja", va 
dir en un vídeo a les xarxes soci
als. Per la seva banda, el conse
ller d'Interior, Joan Ignasi Elena, 
va demanar "màxima precaució 
i responsabilitat. Si veus una co
lumna de fum, truca al112". 

la previsió del Servei de pre
venció d'incendis del Departa
ment d'Acció Climàtica, Alimen
tació i Agenda Rural apunta a la 
pitjor setmana de perill d'incendi 
dels últims 18 anys. "Cal molta 
precaució, fa molts anys que no 
ens trobem en un episodi d'al
tes temperatures, baixa humitat, 
uns set dies de durada i un llarg 
període de sequera, fet que el fa 
especialment perillós i que eleva 
el risc d'incendi del país", va dir 
el secretari d'Agenda Rural del 
departament d'Acció Climàtica, 
Oriol Anson. En aquest sentit, va 
insistir que ara que molta gent es 
troba de vacances s'opti per acti
vitats a la platja. 
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EVITAR L'ACCÉS Al BOSC 
El Govern fa una crida a 
evitar l'accés al bosc si no 
és extrictament necessari i 
a extremar les mesures de 
prevenció i de protecció si 
s'ha d'anar. 
LLAURAR ELS CAMPS 
El Departament d'Acció 
Climàtica ha demanat 
a UP i JARC que llaurin 

El Govern va fer una crida a 
evitar l'accés al bosc si no és es
trictament necessari i a extremar 
les mesures de prevenció i de 
protecció en cas que s'hi vagi. El 
Departament d'Acció Climàtica va 
demanar a Unió de Pagesos (UP) 
i Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC), en coordinació 
amb les Agrupacions de Defen-

els camps de cerea ls de 
manera perimetral fins a 
l'arribada d'aire calent per 
netejar el terreny i crear 
franges de protecció que 
dificultin la propagació del 
foc. 
NIVELL3 DEL PLA ALFA 
En coordinació amb el 
cos d'Agents Rurals, s'està 
ultimant l'activació del 

sa Forestal (ADF), que llaurin els 
camps de cereal de manera perí
metral fins a l'arribada de l'onada 
d'aire calent per netejar el ter
reny i crear franges de protecció 
que dificultin la propagació del 
foc. També, en coordinació amb 
els Agents Rurals, s'està ultimant 
l'activació del nivell 3 del Pla Alfa 
a les principals zones de risc. En 

nivell 3 del Pla Alfa a les 
principals zona de risc 
d'incendis. 
ATURADA D'ACTIVITATS 
En conseqüència amb 
l'activació del nivell 3 del 
Pla Alfa, també s'aturaran 
totes aquelles activitats 
empresarials i industrials 
que es porten a terme a 
l'espai forestal. 

conseqüència, també s'aturaran 
totes les activitats empresarials i 
industrials a l'espaí forestal. 

D'altra banda, un incendi va 
cremar ahir prop de dues hectà
rees de vinyes a Sucs i en l'extinció 
van treballar cinc dotacions ter
restres i un helicòpter dels Bom
bers. A més, a I'A-2, a Cervera, va 
haver-hi un foc de matolls. 

Restringeixen 
els accessos 
delMontsec 
i la Baronia 
de Rialb 
la Generalitat imposarà a par
tir d'avui restriccions d'accés 
als espais naturals de Mont
serrat, Montsec, Baronia de 
Rialb, Montmeii-Marmellar i 
Montsant a causa de l'onada 
de calor i el risc "extrem" d'in
cendi. Així ho van anunciar 
ahir els Agents Rurals davant 
l'arribada d'una onada de 
calor prevista a partir d'avui 
i fins diumenge, que ha por
tat a la Generalitat a activar 
la prealerta del pla d'incendis 
(lnfocat) i l'alerta del Procícat 
per les altes temperatures. 
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