Altres focs d'escassa intensitat van arrasar ahir poc més de cent hectarees a Catalunya

,
E S bombers van demanar a'ut als helicopters francesas per al fac de Girona
Tres grans incendis es van
declarar ahir a la tarda a
Tordera, Camarasa i
Puigcerda. Anit només n'hi
havia un de controlat, peró
no apagat. La Generalitat
va demanar ajut a
\ helicopters francesos
perque tots els efectius ja
estaven treballant
intensament en altres focs
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Tres focs importants es van declarar ahir a la tarda a Camarasa,
Puigcerda i Tordera. Per al foc de
Puigcerda es va haver de demanar
la coHaboració
d'helicopters
francesos perque tots els efectius
deIs bombers catalans ja estaven
treballant en altres incendis. Anit,
les forces aeries van haver de retirar-seper manca de llum natural,
tot i que els vehicles continuaven
treballant.
DeIs tres focs, només un va
poder ser controlat en poc més de
dues hores, el de Tordera, que va
cremar unes 20 hectarees. De tota
manera,tot i que hi treballaven 21
camions de bombers, anit no estava encara apagat. El foc de Camarasa,a les onze de la nit ja havia
crematmés de cent hectarees de pi.

Fonts de bombers van qualificar
els tres incendis com "inestables".
Dmant el dia d'ahir es van declarar petits incendis en diferents
indrets de Catalunya, tot i que van
ser d'escassa intensitat i es ván
poder controlar sense gaires problemes. A Gelida i l'Ordal es van

cremar setanta del total de poc més
de cent hectarees que es van arribar a cremar a Catalunya, segons
informa Natalia Alba. EIs bombers van apagar dos incendis més a
Tarragona, que van afectar les zones del col! de Santa Cristina, a
Maslloren9, i a Pradel! de la Tei-

xeta. A més, es va haver d'intervenir a Pradell, on es van cremar
l,5 hectarees, i Subirats, on el foc
va arrasar 15 hect¡'lrees més.
A Castel!ó, l'incendi que es va
iniciar abans-d'ahir a la nit a Espadilla, continuava a última hora
d'ahir actiu i sense ser controlar.

