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El lent descens de la lava i una
nova esquerda al volcà obliguen a
desallotjar més veïns
El govern canari ja prepara ajuts per als afectats que han perdut cases i cultius

Veïns de La Palma evacuen les seves cases | Europa Press

Més de 6.500 persones desallotjades, cuades de lava que baixen lentament en direcció al mar i
cremen cases i cultius i "calma tensa" entre els veïns de La Palma. L'erupció del volcà Cumbre
Vieja va sorprendre la població canària a primera hora de la tarda d'aquest diumenge, tot i els
constants avisos que la natura els feia durant els últims dies.
[noticiadiari]2/224728[/noticiadiari]
La lava, a 1.100 graus de temperatura, va arrasant tot el que troba i ja ha destruït uns 150
habitatges i nombrosos terrenys i plantacions, sobretot de plàtans. La seva velocitat quan surt del
volcà és de 700 metres per hora, però a mesura que baixa es va reduint fins als 150-200 metres.
Per aquest motiu, la seva suposada arribada al mar, prevista per ahir al vespre, s'ha posposat
unes hores. Quan arribi a l'aigua, la lava es tem que alliberi gasos que poden ser nocius.
A l'illa, continua l'activitat sísmica i en les últimes hores s'ha registrat un terratrèmol de
magnitud 3,8 en l'escala de Ritcher. Pel que fa al volcà, no es produeixen explosions importants i
la seva evolució és la prevista. L'erupció es pot allargar entre quinze dies i nous mesos (l'última
vegada que el volcà va estar actiu va ser el 1971, fa 50 anys, quan va cremar durant 25 dies). Tot i
que els serveis d'emergència diuen tenir la situació està "sota control", no se sap com pot
https://www.naciodigital.cat/noticia/224717/lent-descens-lava-nova-esquerda-al-volca-obliguen-desallotjar-mes-veins
Pagina 1 de 2

evolucionar l'erupció ni quina direcció seguirà la lava. Les autoritats han demanat als veïns de la
zona que es confinin a casa per evitar el fum i les cendres.
A causa de la situació actual de l'illa, el cabildo de La Palma ha informat que està prohibit circular
per diferents vies afectades per la lava o necessàries pels serveis d'emergències. La Guàrdia
Civil treballa a la zona amb més de 120 efectius de seguretat ciutadana, trànsit, servei marítim,
grup caní i altres. La Unitat Militar d'Emergències (UME) també s'ha desplegat a la zona i
també hi acudeixen serveis d'emergències d'altres illes canàries. El risc d'incendi ha disminuït
aquest dimarts al matí.
[noticiadiari]2/224740[/noticiadiari]
[h3]Ajuts als afectats[/h3]
El govern de Canàries treballa ja en un esborrany de decret llei per poder requalificar els terrenys
en què es troben els habitatges afectats per l'erupció perquè, "amb urgència i immediatesa", es
puguin reconstruir. Així ho ha anunciat en roda de premsa el president de les illes Canàries.
El Comitè Director se centra actualment a identificar el nombre de cases i edificacions que
han patit danys -són més d'un centenar- i el govern regional ja ha anunciat una norma per
ajudar a la recuperació dels habitatges d'aquelles persones que els hagin perdut.
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