Societat | Xavier Borràs | Actualitzat el 10/08/2018 a les 09:02

La increïble foto de la NASA que
mostra l'abast dels devastadors
incendis a Califòrnia
El foc arrasa ja 12 vegades vegades la mida de Barcelona, mentre Donald
Trump l'atribueix a les lleis de protecció del medi ambient

El registre del foc més destructiu en termes d'àrea cremada va ser batut el dilluns 6
d'agost. Actualment es mou pel Mendocino Complex i continua la seva cursa salvatge en els
boscos californians pels turons empinats i inaccessibles al voltant de Clear Lake, al nord de San
Francisco.
Malgrat la mobilització d'uns 14.000 bombers de tot Estats Units i fins i tot d'Austràlia i de Nova
Zelanda, el foc ha destruït 117.638 hectàrees des del 27 de juliol. En comparació, l'àrea de Barcelona
és de 10.130 hectàrees.
Aquest foc està compost de dues xemeneies contigües: el Ranch Fire, circumscrit al 20%, i el River
Fire, circumscrit al 78%. El rècord de superfície cremada el tenia des de desembre de 2017 el foc
Thomas i les seves 114.078 hectàrees cremades.
Durant diversos dies, la NASA ha publicat fotos extretes de l'espai que donen una idea de la
grandària d'aquest gran incendi. "La Terra, en tota la seva majestuositat i tragèdia, és el tema de
les imatges preses a l'Estació Espacial Internacional (...) que cremen a Califòrnia, aquests incendis
fan por d'observar, fins i tot des de espai ", escriu l'agència.
https://www.naciodigital.cat/noticia/160864/increible/foto/nasa/mostra/abast/dels/devastadors/incendis/california
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Smoke Plumes Tower Over California https://t.co/fezeNMxN1S (https://t.co/fezeNMxN1S)
#NASA (https://twitter.com/hashtag/NASA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #California
(https://twitter.com/hashtag/California?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #CaliforniaWildfires
(https://twitter.com/hashtag/CaliforniaWildfires?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/EysXoMQji0 (https://t.co/EysXoMQji0)
? NASA Earth (@NASAEarth) 7 d'agost de 2018
(https://twitter.com/NASAEarth/status/1026944059091369985?ref_src=twsrc%5Etfw)
Donald Trump nega l'efecte de l'escalfament global
Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar l'estat del desastre
natural. Per a ell, l'incendi també és una oportunitat per a qüestionar les lleis ambientals. En
diversos tweets publicats va culpar la manca d'aigua en la lluita contra els incendis i va
recomanar "tallar arbres", tot atacant les lleis de la protecció de la natura en lloc del canvi climàtic.
Segons ell, els incendis californians són "amplificats" per "les males lleis ambientals que no
permeten utilitzar correctament grans quantitats d'aigua fàcilment accessible". "?També hem de
tallar els arbres per impedir que s'estengui el foc" , va dir.
California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws
which aren't allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being
diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!
? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 d'agost de 2018
(https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1026587142989008897?ref_src=twsrc%5Etfw)
Al New York Times, el resident de la Casa Blanca va ser corregit per Daniel Berland, director
adjunt de Cal Fire, l'agència d'extinció d'incendis de Califòrnia: "Tenim molta aigua per combatre
aquests incendis, però diguem-ho clar: el canvi en el nostre clima comporta incendis més seriosos
i destructius".
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