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Una cinquantena de dotacions dels
Bombers treballen per controlar el
foc del Perelló
El foc, ja estabilitzat, ha cremat 200 ha | Les 38 persones desallotjades de 22
masies ja poden tornar a casa

La columna de fum de l'incendi al Perelló. | ACN

ACTUALITZACIÓ, dimarts 11:00 | Treball en el control
?
Els Bombers de la Generalitat treballen amb l'objectiu de donar per controlat durant el dimarts
l'incendi del Perelló, estabilitzat des de les sis del matí. El dispositiu està format per una cinquantena
de dotacions terrestres, 30 de les quals són vehicles d'aigua emplaçats al llarg dels 17 quilòmetres
de perímetre. També hi treballen dos helicòpters bombarders i un de comandament. El cap
operatiu dels Bombers, Joan Rovira, ha apuntat que el perímetre està ?força assegurat? i que
revisen que no hi hagi focus calents.
Segons els Agents Rurals, han cremat unes 220 hectàrees de vegetació. ?El temps també ens
ajuda perquè les temperatures han baixat i, malgrat que bufa vent, hi ha certa humitat
ambiental?, ha subratllat. Les 38 persones desallotjades de 22 masies ja poden tornar a casa.
INFORMACIÓ, dimarts 7:30h | Estabilitzat el foc
Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal del Perelló (el Baix Ebre), que ha cremat
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unes 200 hectàrees de vegetació. Una seixantena de dotacions terrestres i uns 200 efectius han
treballat durant la nit. Dilluns al vespre el 70% del perímetre ja estava estabilitzat, i les tasques
d'extinció s'han centrat especialment en el flanc esquerre, el més actiu i amb més potencial.
El foc l'ha originat una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció.
S'han desallotjat de manera preventiva 38 persones de 22 masies aïllades, de les quals quatre
han passat la nit en un hostal. Este és el primer gran incendi de la temporada.
Al marge de les dotacions terrestres, dilluns a la tarda van treballar en l'incendi deu mitjans aeris,
a més dels nou hidroavions i l'avió de coordinació que va activar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació. D'altra banda, una màquina tipus bulldozer va treballar bàsicament al flanc esquerre per
obrir pista i possibilitar l'entrada d'efectius.
Durant el dilluns, els canvis de vent i la sequera del bosc van condicionar les tasques d'extinció.
Les previsions meteorològiques per a dimarts indiquen que les pluges que s'esperen a la zona no
seran importants. A més, si es produïssin tempestes en zones properes, podrien afegir dificultat
en les tasques d'extinció per l'activitat del vent, segons ha apuntat el cap operatiu, Jordi Solà.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=cDXq_9tlUgk
Segons l'últim perímetre provisional del Cos d'Agents Rurals, l'incendi afecta unes 200 hectàrees
aproximades de pi blanc. Es considera la causa més probable del foc són unes cremes agrícoles
de restes de branca d'olivera fetes este dilluns al matí que es troben a l'àrea d'inici i que incomplien
les mesures de prevenció obligatòries. El presumpte autor ha pogut ser identificat per Agents
Rurals i ha estat denunciat.
El cos d'Agents Rurals fa una crida a la màxima precaució i recorda que fins al 14 de juny es poden
fer cremes agrícoles, però sempre amb una autorització prèvia del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i complint unes mesures de prevenció. En este cas, era una crema
autoritzada però no s'havien respectat aquestes mesures. L'agricultor havia marxat sense apagar
les brases i el vent les ha escampat cap a la vegetació.
Per este motiu, s'ha decidit suspendre dimarts les autoritzacions de cremes a la regió de
Tarragona i Terres de l'Ebre, ja que els mitjans d'extinció s'han de concentrar en l'incendi forestal
del Perelló.
A conseqüència de l'incendi es va tallar preventivament la carretera local TV-3022 al Perelló, però va
quedar reoberta cap a dos quarts de nou del vespre.

Imatges actuació mitjans aeris aquesta tarda #IFPerelló
(https://twitter.com/hashtag/IFPerell%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Hi han treballat
10 mitjans aeris (4 AVAS, 3 HC i 3 avions cedits per @mapagob
(https://twitter.com/mapagob?ref_src=twsrc%5Etfw) ) Ara s'han retirat tots perquè no poden
treballar de nit. Si no hi ha canvis importants, demà es tornaran a incorporar a les tasques extinció
pic.twitter.com/6IeZSArYVp (https://t.co/6IeZSArYVp)
? Bombers (@bomberscat) June 10, 2019
(https://twitter.com/bomberscat/status/1138181224629985280?ref_src=twsrc%5Etfw)

Imatges #bomberscat (https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
relitzant tasques extinció #IFPerelló
(https://twitter.com/hashtag/IFPerell%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . El dispositiu
compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Perelló, @agentsruralscat
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(https://twitter.com/agentsruralscat?ref_src=twsrc%5Etfw) @sfadfcat
(https://twitter.com/sfadfcat?ref_src=twsrc%5Etfw) @emergenciescat
(https://twitter.com/emergenciescat?ref_src=twsrc%5Etfw) @semgencat
(https://twitter.com/semgencat?ref_src=twsrc%5Etfw) @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) @CreuRojaCAT
(https://twitter.com/CreuRojaCAT?ref_src=twsrc%5Etfw) #voluntaris
(https://twitter.com/hashtag/voluntaris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Up5ydmECwS (https://t.co/Up5ydmECwS)
? Bombers (@bomberscat) June 10, 2019
(https://twitter.com/bomberscat/status/1138174486484836352?ref_src=twsrc%5Etfw)

Continua actiu #IFPerelló
(https://twitter.com/hashtag/IFPerell%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i estem treballant
en l'extinció una quarantena de dotacions terrestres i 7 #maers
(https://twitter.com/hashtag/maers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @sfadfcat
(https://twitter.com/sfadfcat?ref_src=twsrc%5Etfw) @agentsruralscat
(https://twitter.com/agentsruralscat?ref_src=twsrc%5Etfw) @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw)
I es preveu la incorporació de 3 #maer
(https://twitter.com/hashtag/maer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @mapagob
(https://twitter.com/mapagob?ref_src=twsrc%5Etfw)
Informació ampliada:
?https://t.co/jD5U46yK5h (https://t.co/jD5U46yK5h) pic.twitter.com/9p75ZWGfGq
(https://t.co/9p75ZWGfGq)
? Bombers (@bomberscat) June 10, 2019
(https://twitter.com/bomberscat/status/1138072376032276480?ref_src=twsrc%5Etfw)
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