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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 25 DE JULIOL DEL 2016

L’APUNT

El foc i els mitjans
Jordi Grau

Un foc sobre el qual sempre va planar l’ombra del dubte
va ocasionar 21 morts a Los Pinares de Lloret de Mar, el
7 d’agost farà 37 anys. Aquella desgràcia va ser el punt
de partida perquè la Diputació de Girona, que feia molt
poc presidia Joan Vidal i Gayolà, posés fil a l’agulla per
crear uns fins llavors inexistents cossos d’extinció en
l’àmbit gironí que poc després, i amb el mateix Vidal i

Gayolà ja de conseller, van donar lloc al cos de Bombers
de la Generalitat. Hi vaig pensar ahir amb el foc del Vilar, a Blanes. Una cinquantena de mitjans terrestres i
una quinzena d’aeris van actuar immediatament, desallotjant gent i aturant el foc. Tenim uns grans bombers. El millor per a tots seria no cometre imprudències, creure’ns allò de la prevenció i netejar el bosc.

Una de les reunions de seguiment de l’incendi que es va
fer a la tarda, des del centre de comandament avançat ■ ACN
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La tercera tinent d’alcalde
i responsable de Seguretat
i Protecció Civil de Blanes,
Pepa Celaya, va destacar
la professionalitat dels
bombers i dels efectius
d’altres cossos que es van
bolcar en l’extinció del foc.
“Estem admirats, per
treure’ns el barret”, va dir
Celaya, que va afegir que
l’ensurt en conèixer que
s’havia declarat un incendi va ser “bestial”. “Ningú
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s’ho esperava, i, a més, l’incident s’ajunta amb el concurs de focs, i amb tot el
desplegament de seguretat que tenim a la ciutat
aquests dies.” La regidora
confiava, a la tarda, que les
previsions eren favorables: “Si el vent no ens ho
espatlla, aviat estarà. Tot i
això, al llarg de la nit i tot
demà [referint-se a avui]
estaran ruixant la zona”.
Els bombers van habilitar
el centre de comandament
a la ciutat esportiva, des
d’on es va fer la coordinació operativa, que van seguir l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, el de Tordera, Joan Carles Garcia, i el
director territorial d’Interior, Albert Ballesta. ■

