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En fase de control!
Quatre víctimes mortals i 13.970 hectàrees cremades de l'Alt Empordà, balanç d'un
foc que ha entrat en fase de control 72 hores després de declarar-se
[23.05h] Acomiadem el minut a minut del #focempordà narrat per Nació Digital. Sentit
reconeixement a la tasca feta per tots els implicats en les tasques d'extinció d'aquest tràgic incendi i
dol per les quatre víctimes mortals. Gràcies també per fer-nos confiança i escollir-nos per seguir la
informació.
[23.04h] El delegat del Govern a Girona explicarà les darreres novetats de l'evolució del foc
dimecres a les 8.00 del matí
[21.49] Ortega es reunirà dilluns amb els alcaldes de l'Empordà per valorar els danys ocasionats
pels incendis
[21.37] Els 119 joves alemanys acollits a Figueres han estat reallotjats en un càmping de Castelló
d'Empúries
[21.15h] La superfície cremada és lleugerament inferior a la comarca del Barcelonès
[21.00h] El vent ajudarà a rematar la fase de control. La tramuntana bufa a 4km/h, només amb
cops de 14km/h
[20.54h] Aixecat el confinament dels municipis
[20.44h] Puig demana s'eviti l'efecte tafaner i que els ciutadans no visitin la zona que encara hi
ha feina.
[20.42h] Puig recorda que si cal fer cap crítica sobre la gestió de l'incendi, les assumirà però insisteix
en un operatiu que ha funcionat.
[20.41h] Agraïments de conseller Puig a tots aquells que han fet una feina "ingent" i de compromís
amb el país
[20.40h]Fins divendres no es donarà per extingit si tot va com preveu la direcció tècnica dels equips
d'extinció
[20.39h] Demà es preveu algun rebrot pel vent,però els mitjans s'hi mantindran per atacar qualsevol
brot ràpidament
[20.31h] CONTROLAT EL #FOCEMPORDÀ
[20.30h] Ens diuen des de Terrades que els ànims són optimistes.
[20.27h] El 012 atèn durant aquest dimarts un total de 1.000 trucades
[20.13h] CONTROLAT l'incendi de Cruïlles, a les Gavarres. L'origen podria haver estat en un jardí
particular
[20.04h] La columna de fum les Gavarres es redueix, l'alcalde de Cruïlles, Monells i sant Sadurní,
Salvi Casas, creu que els Bombers han arribat a temps
[19.59h] Informen d'un bombardeig intens i constant al foc declarat a Cruïlles. Els tres mitjans
aeris i 10 dotacions terrestres actuen amb rapidesa, aplom i sense manies.
[19.51h] Columna de Cruïlles a la baixa. Els Bombers no demanen més dotacions. Afectació
vegetació zona denominada els Metges
[19.48h] La DO Empordà participarà en actes d'agraïment als pompiers
(http://www.naciodigital.cat/vadevi/noticia/3455/emporda/participara/actes/agraiment/pompiers)
[19.46h] Tres mitjans aeris i 10 terrestres treballen al foc declarat fa pocs minuts a Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
[19.43h]Mitjans es dirigeixen cap el foc forestal declarat a Cruïlles i Monells a Baix Empordà.
Gavarres
[19.37h] Foc a la Bisbal de l'Empordà, les Gavarres, columna important, Bombers desvien mitjans
cap aquest focus.

[19.27h] 9 MAERS i 4 helicòpters dels Bombers, un d'Osca, un altre d'Andorra, quatre Fockers del
Ministeri i set avions francesos, descarregant al foc de l'Empordà aprofitant darreres hores de llum.
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[19.26h] La marinada fa un darrer cop de mà als equips d'extinció del foc de l'Empordà i es mantindrà
calmada tota la nit
[19.19h] A les 20.30 compareixerà Felip Puig, una hora abans del previst
[19.18h] El sector turístic felicita Felip Puig per la gestió de l'incendi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45085&passaact=1)
[19.17h] APAGAT INCENDI AL BAIX EMPORDÀ A SANT FELIU DE GUÍXOLS
[19.11h] Informen d'un incendi al BAIX EMPORDÀ A SANT FELIU de GUÍXOLS. Hi treballen
sis dotacions, zona de les Penyes.
[19.01h] Darrera fotografia de la NASA de l'incendi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45084/nasa/retrata/focemporda)
[18.50h] Imatges de l'incendi al sud del pantà de Boadella
(http://www.naciodigital.cat/galeria/1367/pagina1/imatges/foc/sud/panta/boadella) . Fotogaleria de
Jordi Borràs
[18.48h] El conseller Mena proposa una estratègia per remuntar el turisme a l'Empordà i esperona
als catalans a passar-hi les vacances
[18.46h] S'aixequen totes les restriccions de mobilitat llevat de Terrades i Boadella
[18.44h] S'aixeca la restricció de mobilitat a Darnius i Agullama. Es reobren vies GI-500 i GI-502
només per veïns

El foc continua viu a tocar de l'embassament de Boadella Foto: Jordi Borras

[18.27h] La Fundació Fadei (http://www.fundacionfadei.org/index.html)
(
Fundació Ajuda al
Desenvolupament Emergències Internacionals) aporta personal mèdic
(https://twitter.com/fundacionfadei/status/227796290979909632/photo/1) a l'operatiu contra el foc
de l'Empordà
[18.21h] 169 dotacions terrestres treballen a l'Empordà: Bombers, UME, ADF, Sapeurs Pompiers
França, Bombers Andorra, CAR i Ministeri d'Agricultura
[18.18h] El conseller Francesc Xavier Mena es reuneix amb empresaris del sector turístic al
centre de comandament.
[18.02h] Monitors que poden evacuar 91 nanos de sis anys fent veure que l'incendi era una invasió
de marcians. Els soldats de Sant Climent fan de mainaderes.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45083/marcians/foc/aixi/tots/calma)
[17.44h] El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) encoratja
(http://www.coib.cat/Detall.aspx?tipus=noticia&idDetall=5989&idMenu=-1) les infermeres de
Barcelona a oferir el seu ajut davant de l'incendi de l'Empordà
[17.36h] Patiran talls del servei elèctric durant aquesta tarda Agullana, La Vajol, Darnius, Macanet
de Cabrenys, Boadella i les Escaules, Llers i la Jonquera. Es tallarà el subministre per tal que els
avions francesos puguin maniobrar amb facilitat.
[17.33h] Com són els dos avions francesos que s'han afegit a les tasques d'extinció?
(http://www.bombardier.com/en/aerospace/products/amphibious-aircraft/bombardier-415mp?docID=0901260d80009025)
[17.20h] "Raonablement estable", expressió que utilitza Puig per dir que el foc encara no està
controlat
[17.17h] Una televisió francesa situa Figueres a Astúries
(http://www.adolescents.cat/noticia/7179&passaact=)
[17.16h] Felip Puig farà una nova compareixença als mitjans a les 21.30h
[17.14h] Mapa perimetral
(http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=ca_ES&clau=idec&mapLink=v
incle;TOPO;468262.5,4670512.5,513162.5,4708762.5;input_EFFIS_effis:current_hs_latest,input_
EFFIS_effis:current_ba_all_poly;;) del foc elaborat per Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya amb els darrers focus de flames localitzat
[17.11h] El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, es reunirà amb empresaris del
sector hoteler de l'Empordà aquesta tarda a Figueres
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[17.08h] El foc de l'Empordà ha cremat més de 3.000 ha de terreny agrícola
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45082/foc/emporda/cremat/3000/terreny/agricola)
[16.48h] En les darreres hores només s'ha evacuat el Mas Lluís situat entre Terrades i Sant
Llorenç de la Muga
[16.46h] La vicepresidenta Joana Ortega arriba al centre de comandament de Figueres
[16.41h] El perímetre del foc s'ha ampliat de 100 hectàrees
[16.40h] La marinada provoca que el foc es dirigeixi cap a Sant Llorenç de la Muga amb
flamerades "virulentes".
[16.39h] Màxima intensitat dels mitjans aeris entre Terrades i Boadella. Sense efectius terrestres
per concentrar forces.
[16.34h] El foc de l'Empordà, encara descontrolat.
[16.33h] Es tallarà el fluid d'una línia de 25.000 volts per tal que els avions francesos maniobrin
amb més comoditat.
[16.32h] Puig ordena un "atac sistemàtic" per aire al punt "crític" entre el sud de Boadella i
Terrades. Retirada dels efectius i equips terrestres.
[16.21h] L'orografia escampada de la zona sud de Boadella no permet treballar la maquinària
pesada. Dos avions més francesos s'afegeixen a les tasques d'extinció. 10 mitjans aeris a torns.
[16.20h] "El foc encara està descontrolat, la marinada ha revifat un punt complicat a Boadella
d'orografia complicada", diu Puig
[16.19h] Un bomber ferit lleu amb un motoserra i dos militars contusionats en bolcar un camió de
la UME
[16.17] Interior retira els efectius terrestres del Sud de Boadella per tal que treballin més
abastament els mitjans aeris, al santuari de la Salut.[16.16h] Els ADF de l'Alt Empordà remullen
les zones per evitar revifalles.
[16.06h]Foto panoràmica
(https://twitter.com/Oriol_Oller/status/227763438200446976/photo/1/large) del fum de l'incendi
captada des del Castell d'Empordà.Via @Oriol_Oller
[15.45h] L'MDT (Moviment de Defensa de la Terra) aprofita l'incendi de l'Empordà per recordar
que fa anys que lluiten contra aquestes tragèdies. Cartell emblemàtic de l'organització sobre
incendis forestals (https://twitter.com/MDT_PPCC/status/227690331087462401/photo/1)
[15.40h] La feina de la Creu Roja
(http://www.youtube.com/watch?v=k34nNnkrxo4&feature=youtu.be) en l'incendi de l'Empordà. Un
total de 175 voluntaris treballen en l'operatiu del foc de l'Empordà
[15.93h] Recordatori de les carreteres tallades: GI500 Agulla-N2; GI502 Darnius-N2; GI504
Terrades-Boadella; i GI510 Terrades-Llers.
[15.23h] L'incendi de l'Empordà, des d'un Globus,http://instagram.com/p/NdwNOaP9Ak/)
(
a 1.300
metres alçada. paisatge esfereïdor entre el Canigó i Figueres. Via Globus Empordà
[15.15h] El foc de l'Alt Empordà ha afectat vinyes a Capmany i Agullana
(http://www.naciodigital.cat/vadevi/noticia/3454/foc/alt/emporda/afectat/vinyes/capmany/agullana)
[15.10h] Els Bombers andorrans
(https://twitter.com/_jordifarre/status/227748291339755520/photo/1) , en plena acció. Via Jordi
Ferrer
[15.03h] El focus de Darnius estaria "estabilitzat" segons algunes informacions.
[14.57h] la vicepresidenta Joana Ortega i el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier
Mena, visitaran la zona afectada per l'incendi aquesta tarda.
[14.52h] La foto (https://twitter.com/joanllensa/status/227729491823296512/photo/1) del que
s'interpreta com l'inici del foc de Portobou.
[14.49h] El foc de l'Empordà ja té cançó "Foc Empordà" de Ceschttp://vimeo.com/46285931)
Gil (
[14.45h] Fotogaleria dels efectes de l'incendi a Terrades i Boadella
(http://www.naciodigital.cat/galeria/1366/pagina1/imatges/foc/terrades/boadella) . Fotos de Jordi
Borràs
[14.43h] El portaveu del Govern, Francesc Homs, titlla de "desgraciats" els que tiren burilles per
la finestreta del cotxe
[14.42h] La Diputació de Girona obrirà una línia d'ajudes per als municipis afectats pels incendis de
l'Alt Empordà
[14.37h] El vent de xaloc que bufa ara a l'Empordà, tot i que més humit, complica la feina dels
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equips d'extinció.

Bombers treballant al front de Boadella Foto: Bombers
Un bomber treballa en el front de Boadella. Foto: Bombers

[14.35h] 150 efectius terrestres treballen "intensament"
[14.33h] Protecció civil de l'Alt Empordà replica a través de Twitter al Govern:"Recordeu: el foc no
està controlat"
[14.31] El portaveu del Govern, Francesc Homs, apunta que el foc de l'Empordà estaria
"raonablement controlat, dit amb tota la prudència"
[14.24h] Mapa https://twitter.com/miquigti/status/227682061757067264/photo/1)
(
de la zona del
Pantà de Boadella, la trinxera des d'on els efectius d'extinció intenten controlar el foc. Aturar-lo i
que no passi a l'Alta Garrotxa.(Miquel Pujol)
[14.19h] Efectius aeris i terrestres es cocnentren al sud de Boadella, intenten ofegar el foc. La
feina serà llarga.
[13.57h] L'Ajuntament de l'Escala obre expedient a quatre joves belgues per fer foc als antics
terrenys militars (http://noticies.lescala-empuries.com/noticia/1056/lajuntament-de-lescala-obreexpedient-a-quatre-joves-belgues-per-fer-foc-als-antics-terrenys-militars) del Parc Natural del
Montgrí
[13.56h] Registres de vent a Cabanes. Pocs ensurts
(https://twitter.com/oriolpuigg/status/227729664825774080/photo/1)
[13.52h] Paisatge a Terrades després de la tempesa de foc.
(https://twitter.com/jordiborras/status/227731415930900480/photo/1)
[13.36h] El foc comença a acotar-se els esforços es concentren al sud del pantà de Boadella. La
zona més calenta atacada per terra, mar i aire.
[13.33h] El Girona FC jugarà un partit en benefici dels afectats per l'incendi de l'Empordà. A més,
vendrà les samarretes del matx.
[13.25h] Consells per malalts respiratoris o cardíacs que viuen prop de la zona de l'incendi cal
que es quedin avui a casa
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=157184&idioma=0)
[13.14h] 252 desallotjats es troben encara al pavelló Figueres. Hi ha persones diferents
nacionalitats, avisats consolats.
[13.07h] Augmenta lleugerament la velocitat del vent en el front occidental. La temperatura
s'enfila als 28 graus
[13.05h] Efectius que contenien el foc a Terrades es desplacen per intentar contenir la revifada
de Boadella
[13.00h] Dades provisionals: els municipis més afectats son Biure, Boadella i Capmany amb
més del 90% del terme municipal afectat per les flames
[12.54h]El front oriental està estabilitzat i la zona occidental continua sent la més delicada.Dos
focus revifats al nord i sud del pantà de Boadella. Flames a l'interior del perímetre. Encara queden
hores perquè es controli el foc de l'Empordà.
[14.48h] A les 16:00 nova compareixença informativa del conseller Felip Puig al centre de
comandament de Figueres
[12.29h] Mapa de risc incendi (http://twitpic.com/ab6f62) per aquest dimarts: 11 comarques
catalanes amb alt risc d'incendi al nord i sud del país
[12.24h] Efectius francesos: 1 avió Dash8, 4 Canadair CL415 i 2 Tracker S2F. A terra, 300
bombers francesos
[12.13h]Les altes temperatures, un problema per l'extinció del foc. De moment, el vent es manté
en calma.
[12.12h] Revifen dos focus al nord i al sud del pantà de Boadella a l'interior del perímetre del
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foc.1.500 efectius hi continuen treballant intensament.
[11.51h] A l'Hospital Trueta de Girona es mantenen 2 pacients a UCI, una dona de 42 anys i un
nen de 9 anys. Dues pacients més han estat donades d'alta.
[11.11h] El jutjat de Figueres obre diligències pels 2 incendis de l'Alt Empordà
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45074/jutjat/figueres/obre/diligencies/pels/incendis/alt/emporda)
[10.39h] 19 abonats continuen sense electricitat i 4 municipis amb problemes de telefonia fixa
[10.31h] Protecció Civil recomana a malalts respiratoris i cardíacs que viuen prop de la zona de
l'incendi que no surtin de casa
[10.24h] Felip Puig als periodistes: "El dolent sóc jo, sisplau deixeu treballar als bombers"
[10.18h] Interior recomana posar en coneixement de les autoritats actuacions com el llençament
de burilles enceses als vorals de les carreteres
[10.16h] Puig: "Farem tot el possible per trobar el responsable d'aquest incendi"
[10.15h] "No vull ser més optimista del compte, però espero que al llarg del dia el foc entri en fase
de control", diu Puig
[10.14h] Reforçats els CAP de Figueres, la Jonquera, Vilafant i Bàscara per atendre especialment
gent amb problemes respiratoris
[10.13h] Queden sis persones ingressades en centres hospitalaris, una d'elles en estat crític
[10.12h] Pràcticament restablerts els serveis d'electricitat i telefonia
[10.11h] Uns quatre-cents bombers francesos col·laboren a la zona del Pertús
[10.10h] Felip Puig: "Hi ha tres punts sensibles, al sud del pantà de Boadella a Terrades, al nord de
l'embassament cap a Darnius i la zona entre Cantallops i el Pertús"
[10.05] Extingit totalment l'incendi de Portbou
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45071/incendi/portbou/extingit/despr/cremar/hectarees)
[9.57h] L'incendi continua actiu en punts de l'interior del perímetre
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45070/incendi/continua/actiu/punts/interior/perimetre)
[9.49h] Nova compareixença de Felip Puig prevista per a les deu del matí
[9.42h] La zona oriental del foc es la més estabilitzada
[9.29h] Protecció civil recomana anar als CAP i no a urgències en cas de molèsties respiratòries
lleus degudes al fum
[9.13h] Vuit persones continuen ingressades en centres hospitalaris, una d'elles en estat crític
[9.08h] Josep Maria Bartolomé, alcalde d'Avinyonet de Puigventós, veu possible controlar l'incendi
"avui mateix"
[8.54h] Restablerta la circulació ferroviària a totes les línies gironines
(http://www.naciodigital.com/gironainfo/noticia/22284&passaact=1)
[8.48h] Interior recomana a persones amb malalties respiratòries que viuen a la zona de l'incendi
que es confinin a casa
[8.40h] SI denunciarà les piulades catalanòfobes a Twitter, que han revifat amb l'incendi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45068/denunciara/piulades/catalanofobes/twitter)
[8.19h] Durant el matí es tallaran al trànsit diverses carreteres per afavorir els moviments dels
equips d'extinció
[8.12h] "La perspectiva es que l'incendi passi a fase de control al llarg d'aquest matí", afirma Puig
[8.10h] "Hem treballat dur a Agullana, Darnius, Boadella, Terrades i ara s'està treballant dur a
cistella", diu el conseller
[8.09h] Felip Puig: "La primera impresió és positiva"
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[8.06h] Continuen confinats als seus pobles els veïns d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga,
Cantallops, la Vajol, Darnius i Terrades

[8.03h] Felip Puig farà una primera compareixença pública en breus minuts[7.59h] Vent en calma o
per sota dels cinc quilòmetres per hora a l'Alt Empordà
[7.51h] Unes 250 persones han passat la nit al pavelló de Figueres
[7.38h] Es recorda que el telèfon 112 és per emergències. Per informació cal trucar al 012
[7.23h] S'enlairen els primers mitjans aeris que participen en les tasques d'extinció
[7.17h] Més de 1.500 efectius han treballat durant tota la nit per assegurar el perímetre de
l'incendi
[7.12h] El dia comença amb cel serè i temperatures fins a 10 graus més baixes a l'Empordà
[7.01h] Segons informa Trànsit, queden 4 carreteres tallades a l'Alt Empordà
(http://www.gencat.cat/transit/marcit.htm)
[3.14h] La meteorologia podria ser aquest dimarts l'aliat principal dels equips d'extinció
[3.12h] Tan bon punt surti el sol els 30 mitjans aeris tornaran a enlairar-se, tindran calma de vent
fins ben bé les 11 del matí.
[3.08h] La humitat es manté alta i la temperatura ha baixat considerablement, de moment, més
facilitat per treballar.
[3.00h] Què és la Unitat Militar d'Emergències (http://www.ume.mde.es/que-es/) que està
treballant al foc de l'Empordà?
[2.53h] Clam a les xarxes socials en favor dels bombers, adf, agents rurals, mossos, voluntaris,
SEM i tots aquells membres dels 1.500 efectius que treballen extingint l'incendi,
[2.44h] L'equip dels bombers catalans (per atendre incendis forestals) i els seu catàleg de vehicles
( De bombes a pick-up) (http://www.bombersvic.cat/cat/recursos.php)
[2.33h] I els conreus, envoltats de cendra, que s'han salvat. http://twitpic.com/aazgod)
(
Dins el
perímetre del foc, zones del conreu que no s'han cremat
[2.24h] El coronel Christian Coste està al comandament dels 450 bombers de la unitat dels
"Pompiers" dels Pirineus Orientals (http://www.sdis66.fr/search.php?q=Christian+Coste) , de la
base de Perpinyà. Particpen amb avions cash i cercadors
[01.51h] Els bombers francesos estan col·laborant sobretot a la zona del Pertús
[01.38h] La humitat i la suavitat del vent permeten treballar amb més comoditat els equips
d'extinció de l'incendi de l'Empordà
[01.19h] Els 35 mitjans aeris amb què compta la Generalitat, avions que poden transportar y
abocar 5.500 litres. (http://www.naciodigital.cat/noticia/45065/mitjans/aeris/dels/bombers/catalans)
[01.02h] El telèfon d'Emergències de la Generalitat ha atès més de 4.500 trucades relacionades
amb aquests incendi.
[00.56h] Segons el CREAF els fums de l'incendi de l'alta empordà porten, CO, O3, òxids de
nitrogen, hidrocarburs aromàtics policíclics i components orgànics, perjudicials per vies respiratòries.
[00.51h] La Unitat Militar d'Emergències està situada a la zona de Cantallops i als fronts de
Darnius i Terrades
[00.42h] Pautes per la recuperació de les personas i famílies afectades per l'incendi de l'Alt
Empordà. La Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona ha preparat un protocol pels
afectats del foc de l'Empordà http://www.utccb.net/pautes.htm)
(
[00.25h] Esforç ingent dels Ajuntaments per acollir voluntaris i refugiats
[00.22h] 1.500 personesefectius: 500 bombers, 200 militars espanyols, 450 bombers francesos,
20 efectius de forestals catalans, una cinquantena de voluntaris i 300 efectius dels Mossos
d'Esquadra.
[00.19h] 4 noves vies tallades: la GI502 a Darnius, GI5041 de Boadella d'Empordà a Pont de
https://www.naciodigital.cat/noticia/45010/fase/control
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Molins, la GI5044 a Biure i la GI602 de Capmany a Espolla
[00.06h] A Llers ja celebren que "han posat el peu al coll al foc" @fcesccruanyes
(https://twitter.com/fcesccruanyes/status/227515248901500928/photo/1)
[00.05h] Encara hi ha 805 línies de telefonia fixa que no funcionen, així com 278 d'ADSL i 14
estacions base de telefonia mòbil caigudes.
[00.00h] Segon focus d'atac al foc: A la zona de Cantallops, Cistella i Vilanant.
[23.58h] Qui són els valents ADF de l'Alt Empordà?
http://www.adfaltemporda.org/)
(

El foc continua calcinant l'Alt Empordà Foto: Jordi Borràs

[23.54h] La previsó d'humitat relativa per aquesta nit és que augmenti fins al 78%
[23.48h] Els efectius treballaran tota la nit, sobretot centrats en el flanc occidental.
[23.43h] Fins a 1.500 persones treballen en el dispositiu d'extinció entre Bombers de la
Generalitat, Bombers d'altres administracions, Agrupacions de Defensa Forestal, efectius de la
Unidad Militar de Emergencias i del Ministerio de Medio Ambiente, Mossos d'Esquadra i policies
locals, tècnics i voluntaris de Protecció Civil i membres de Creu Roja, unitats del Sistema
[23.39h] Els bombers concentrats aquesta nit a Darnius, Boadella i Albanyà per evitar que el foc
arribi a l'Alta Garrotxa. Tota ajuda és bona.
[23.33h] Una radiografia del foc (http://www.naciodigital.cat/noticia/45063/radiografia/foc)
[23.26h] Atenció més forces per lluitar contra el foc: Vents febles o calmes fins demà a les 11 del
matí Mapa de pronòstic
https://twitter.com/TomasMolinaB/status/227512822349828096/photo/1)
(
[23.13h] Ajut meteorològic per l'extinció: Baixada important de temperatures, pujada d'humitats
relatives i vent de sud en calma
[23.08h] El vent a l'Empordà afluixa més. Només a Portbou, el sud s'ha reforçat una mica fins als
21 km/h.
[23.05h] Foto impressionant del foc de l'Empordà des del Badia de Roses
(https://twitter.com/RenoMaximus/status/227200998454726657/photo/1)
[23.02h] L'extensió afectada pel foc de l'Empordà és el 10% de tota la comarca de l'Alt Empordà
[22.55h] A Darnius han mort cremats 320 caps de bestiar: 200 en una granja i 120 d'una altra.
Foto de la fugida del bestiar
(https://twitter.com/Gironanoticies/status/227495184512999424/photo/1)
[22.45h] Les cinc carreteres afectades
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=157147&idioma=0&dep
artament=22&canal=23)
[22.44h] La humitat de la nit, esperança pels queips d'extinció[22.34h] 1.200 efectius continuaran treballant durant tota la nit per m,irar de contenir el foc
[22.25h] 120 menors alemanys d'un càmping d'Albanyà. Passaran la nit a Figueres fins que duri el
foc. També s'han evacuat dos càmpings d'Albanyà i Sant Llorenç de la Muga, amb 260 persones
allotjades.
[21.41h] Aquesta nit pujarà la humitat, baixaran les temperatures i no hi haura vent fins a mig matí
[21.38h] Les previsions meteorològiques aporten optimisme als bombers
[21.26h] Set carreteres continuen afectades per l'incendi (http://www.gencat.cat/transit/marcit.htm)
[21.15h] El vent de component marítim perd força. L'ambient continua sec
[21.08h] Creu Roja disposa de 700 llits disponibles en cas de necessitat d'acollir població a zona
[21.02h] Queden 62 abonats sense llum a la zona afectada per l'incendi
[20.55h] Els mitjans aeris deixen de participar en les tasques d'extinció amb la posta de sol
[20.48h] Confinament lleu durant la nit a Cantallops, Darnius, Terrades, la Vajol, Agullana, Sant
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Llorenç de la Muga i Albanya. Es demana als veïns no abandonar el poble
[20.46h] Un centenar de nens alemanys que èren en un campament han estat evacuats a
Figueres
[20.45h] "Treballarem durament durant la nit", assegura el conseller Puig
[20.43h] Felip Puig: "Dues prioritats, concentrem els esforços a Terrades i Darmius i Boadella i
reconduim el foc a Cantallops, Cistella i Vilanant"
[20.41h] Galeria de fotos de l'incendi i la terra cremada des de Figueres, Llers i la Jonquera
(http://www.naciodigital.cat/galeria/1362/pagina1/incendi/des/figueres/llers/jonquera) (Fotos de
Jordi Borràs)
[20.22h] El Patronat de Turisme de la Costa Brava transmet un missatge de "normalitat"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45062/turisme/costa/brava/continua/amb/total/normalitat)
[20.21h] Plou cendra a Figueres
[20.13h] Oberta a la circulació la GI-502 a Darnius. Queden nou carreteres tallades
[20.09h] ADF Alt Empordà adverteix que el foc continua descontrolat i alerta que la nit serà llarga
[20.02h] Recomanen als evacuats del càmping d'Albanyà marxar cap a casa

La panoràmica des del Castell de Sant Ferran, aquest migdia. Foto: Jordi Borràs/ND

[19.57h]Normalitzada la circulació a la N-260 entre Figueres i Portbou. Al matí s'havia restringit la
circulació de camions
[19.44h] 850 abonats sense servei de telefonia fixa
[19.43h] Continua tallada la línia de tren d'alta velocitat amb França
[19.33h] Tres fronts Darnius (foc per sobre i sota), Agullana i i pel sud de l'embassament de
Boadella, al terme de Terrades. Treballs intensos
[19.29h] Des de primera hora del matí i fins a les 19:00 hores, l'Aeroport de Girona-Costa Brava
ha atès un total de 158 moviments dedicats al dispositiu de mitjans aeris per controlar l'incendi
iniciat ahir a la comarca de l'Alt Empordà. El total inclou també alguns vols militars
[19.24h] Incidències viàries provocades pel foc de l'Empordà
(http://www.gencat.cat/transit/marcit.htm)
[19.22h] Meteocat informa vent comença a girar component sud-sudest i sud, garbí i migjorn.
Velocitat baixa. Dada favorable. Els equips encara no posen el peu al coll al foc.
[19.19h] Un exèrcit contra el foc:140 dotacions terrestres i 30 mitjans aeris (3 avions de vigilància i
atac i 12 helicòpters bombarders). El dispositiu també compta amb el suport de 5 mitjans aeris del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (4 hidroavions i 1 helicòpter); 11 mitjans
francesos; 4 avions de vigilància i atac del País Valencià; 2 mitjans de Mallorca i 1 d'Andorra. Un
miler d'efectius.
[19.16h] Municipis amb règim de confinament:Darnius,Terrades,la Vajol, Cantallops, Albanyà i
Sant Llorenç de la Muga
[19.15h] Els Agents Rurals han trobat centenars de burilles a l'origen de l'incendi de la Jonquera i
apunten a negligències humanes
[19.11h] De les 13.800 hectàrees cremades la majoria correspon a arbrat (51%), conreu (22%) i
matollar (19%).
[19.10h] El vent ha girat de component sud-est i sud i bufa suau. Malgrat tot, el foc continua intens
a la zona de la Boadella
[19.01] Nou Mapa dels Agents Rurals sobre superficie i municipis afectats pel foc de l'Empordà
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/23/18/12/d998ee8e-7b6e-493d-9c5afce77182355c.pdf)
[19.00] 120 patrulles de Mossos treballen amb altres cossos seguretat en l'incendi a l'Alt Empordà.
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[18.54h] 30 mitjans aeris intenten aturar el foc aprofitant les darreres hores de claror
[18.52h] Endesa informa de 651 abonats sense subministrament elèctric
[18.51h] Reforços des de França: 220 efectius i 6 mitjans aeris francesos
[18.42h] Què es pot cremar si es crema l'Alta Garrotxa? (http://blog.creaf.cat/noticies/laltagarrotxa-es-un-espai-natural-amb-gairebe-un-50-dalzina-i-sureda/)

Les flames, a tocar del pantà de Boadella Foto: Albert Mestres (@albertmes3)

[18.37] Creu Roja ha ofert a Protecció Civil la seva unitat avançada d'avituallament i s'activa per
aquesta nit
[18.30h] Dues carreteres tallades més, i ja en són deu: GIV-5041 a Pont de Molins i GIV-5044 a
Biure
[18.30h] Els ADF Alt Empordà avisen dels dos focs a la zona Boadella-Capmany i zona TerradesVilanant. Aquest últim és el front més perillós.
[18.28h] Imatge columna de fum i helicòpter Boadella. Esmerçant esforços per evitar que les flames
passin a l'Alta Garrotxa
(https://twitter.com/ADFAltEmp/status/227438200795320322/photo/1/large)
[18.17h] Els experts avisen que si el foc passa a la serra de Boadella la tragèdia pot
augmentar en 30.000 hectàrees cremades
[18.02h] S'espera que aquest vespre, d'aquí una hora, el vent amaini i canviï cap al sud i que això
permeti començar aturar el foc
[17.56h] "Si bufa la tramuntana la contenció i la zona plana no serviran per a res. Serà com un
castell de cartes que s'enfonsarà", diu a Ràdio Olot Jordi Francès, excap dels bombers Garrotxa.
[17.49h] Es talla la carretera de Sant Llorenç de la Muga a Boadella
[17.48h] Fernández Díaz ofereix més ajuda i més mitjans al conseller Puig
[17.38h] Recuperada la telefonia fixa de Pont de Molins i Sant Climent Sescebes
[17.33h] El ministre de l'Interior espanyol Jorge Fernández Diaz arriba al centre de
comandament de Figueres.
[17.30h] 70 quilòmetres de perímetre de foc
[17.29h] Desallotjat de manera preventiva el càmping Basegoda d'Albanya per precaució. Els
traslladen al Centre Cívic de Sant Llorenç de la Muga
[17.26h] Mapa col·laboratiu dels centres d'acollida pels afectats del foc de l'Empordà
(http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=17797)
[17.22h] Problemes de telefonia mòbil a El Far d'Empordà, Ordis, Albanyà, Cantallops, Campmany i
Portbou
[17.13h] L'excap de bombers a la Garrotxa, Jordi Francés, diu a Ràdio Olot que veu "difícil" que el
foc arribi a l'Alta Garrotxa perquè Sant Llorenç i Albanyà són més plans
[17.06h] El foc de l'Empordà vist des de Navata com avança cap a l'Alta Garrotxa
(https://twitter.com/VisitaSantaPau/status/227418487524581377/photo/1)
[17.00h] Setena via tallada pel foc: GI-602 Sant Climent Sescebes

Columna de foc a Boadella Foto: ADF Alt Empordà
Una zona de Campany totalment cremada. Foto: ACN

[16.59h] Revifa el foc a Capmany, anuncia l'ADF.
[16.56h] El vent empeny el foc cap a la Garrotxa, sortosament el vent no és fort i és molt més
humit. La contenció esmenrça grans esforços
[16.47h] Dades Tramuntana de Meteocat: Portbou tramuntana fluixa de 8 km/h amb ratxa màxima
de 16km/h, a Cabanes, E de 7,5 km/h amb ratxa màxima de 25 km/h.
[16.46h] El foc més o menys estable entre Cantallops. Capmany i Sant Climent
[16.45h] Agullana,Terrades, La Vajol, Darnius i Boadella, focus d'un incendi descontrolat
[16.26h] "El vent ha fet tota la volta a la Rosa dels Vents", assegura Puig
[16.23h] Els canvis en la direcció del vent compliquen les tasques d'extinció i revifa terra cremada.
https://www.naciodigital.cat/noticia/45010/fase/control
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[16.22h] "Concentrem els esforços emn el front occidental, el front nord es troba en fase de
contenció", assegura Puig
[16.19h] Els Agents Rurals estimen en 13.824 hectàrees el perímetre de l'incendi Empordà
[16.16h] Puig:"El foc està descontrolat, només intentem contenir"
[16.11h] Treballen 500 bombers catalans, 200 militars espanyols i 200 bombers francesos. França
aportarà més mitjans aeris
[16.10h] Puig assegura que el vent podria fer trontollar la línia de contenció occidental, cap a l'Alta
Garrotxa.
[16.00h] Emergències informa que la circulació trens d'Alta Velocitat ha quedat suspesa a l'Empordà
[15.56h] L'ADF Alt Empordà informa de revifalles entre Boadella i La Vajol
(https://twitter.com/ADFAltEmp/status/227400418819465217/photo/1)
[15.52h] Mapa perimetral afectació dels foc de l'Empordà traçat pels Agents Rurals
(http://blog.creaf.cat/wp-content/uploads/2012/07/perimetre.pdf)
[15.42h] Les flames arriben al mas Can Perxes d'Agullana, que va acollir intelectuals i polítics
camí de l'exili l'any 1939[15.38h] La població acollida a la base militar de Sant Climent Sescebes
torna als seus domicilis
[15.31h] Els ADF informen que el principal focus del foc es troba a la zona situada entre Vilanant
i Cistella, a la serra de Colldejou
[15.23h] La darrera foto satèl·lit TERRA de la NASA
(https://twitter.com/TomasMolinaB/status/227389584672182272/photo/1) del foc de l'Empordà
[15.20h] Nova reunió comitè assessor INFOCAT. http://twitpic.com/aav6p7)
(
Decisions complexes
[15.19h] Terrades, el front per evitar que el foc vagi cap a l'interior
[15.12h] Frenètica activitats dels equips d'extinció a Darnius, Terrades i Boadella: assegurar la
zona per si revifa el vent que les flames no passin a l'Alta Garrotxa.
[15.11h] Balanç de sis carreteres tallades GIP5101 i GIV5105 a Avinyonet de P; Gi500 i Gi501
Agullana; Gi504 Terrades i Gi610 Vilajuïga
[15.10h] Dues columnes de fum fan patir Agullana i Darnius
[15.04h] Ofensiva per evitar que el foc salti a l'Alta Garrotxa amb un 50% de la vegetació d'alzina i
sureda.
[15.03h] Pere Navarro, líder del PSC, visita el centre de comandament de Figueres
[14.58h] Recomanació d'actuació a 40 municipis per contaminació de l'aire a causa del foc de
l'Empordà
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=157105&idioma=0)
[14.40h] La Creu Roja mobilitza en prealerta 100 voluntaris, 17 ambulàncies, 20 vehicles, clínica
mòbil i 2 embarcacions pel foc de l'Empordà
[14.35h] Avís Reoberta AP7 ambdós sentits a l'Agullana.
[14.31h] La tramuntana registrarà una velocitat de 10 o 15Km/h amb cops fins a 20 km/h segons
Meteocat
[14.30h] El Servei d'Emergències Mèdiques ha realitzat 47 assistències sanitàries per l'incendi de
l'Empordà, 23 traslladats a diferents centres sanitaris
[14.26h] Algunes informacions apunten que el foc rodeja el pantà de Boadella.
[14.23h] Romanen vuit ferits pel foc ingressats en centres hospitalaris: 4 a la Vall d'Hebron i 4 a
l'Hospital Trueta de Girona
[14.22h] L'Hospital de Figueres ha atès darreres hores 26 pacients,5 traslladats a d'altres centres
i resta han estat donats d'alta
[14.20h] 927 abonats continuen sense electricitat a l'Alt Empordà
[14.18h] AP7 tallada en ambdós sentits de nou a alçada frontera
[14.14h] El vent que no afluixa, tot i que no és fort, i les altes temperatures dificulten les tasques
d'extinció.
[14.13h] Continuen les flames a Palau-Surroca (zona Terrades-Llers).Segons l'ADF Alt Empordà
hi hauria un segon focus a Cistella.
[14.10h] Avinyonet i Vilanant, màxima alerta
[14.03h] L'Estat espanyol ofereix una brigada d'incendis heliotransportada amb dos helicòpters de
1.500 litres i dos avions més Canadair
[13.56h] Alerta als municipis del Vallès oriental i V. Occidental, Garraf, Barcelonès,Baix Llobregat
i Maresme per la presència de cendra i fum
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[13.54h] Reoberta al trànsit l'AP7 a l'Agullana en sentit sud. 20 Km de cua
[13.50h] 32 mitjans aeris que provenen de França, governs valencià i de les Illes Balears, i de
Ministeri Agricultura treballen per apagar les flames de l'Empordà
[13.49h] Endesa informa que actualment hi ha 1.284 usuaris sense subministrament elèctric (13
municipis)
[13.48h] Retirats tots els vehicles retinguts per accident a l'Agullana a la zona propera a l'incendi
[13.36h] Els animals que no van poder fugir del foc.
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45052/animals/van/poder/fugir) Fotografia de Xavier Pinell
[13.25h] El foc revifa a l'Agullana informa l'alcalde Alfons Quera
[13.24h] Més fotos de l'incendi de l'Empordà captades per la NASA
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45040/incendi/emporda/vist/nasa)
[13.19h] Quatre bombes de la guerra civil han esclatat per les flames
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45049/quatre/bombes/guerra/civil/esclatat/flames)
[13.17h] Interior avisa que NO calen més voluntaris i agraeix la col·laboració
[13.14h] El foc no avança però continua descontrolat. A les 16:00 el conseller Puig farà el proper
balanç
[13.10h] Interior proroga el confinament a Darnius, Terrades i la Vajol
(http://segueix%20activada%20l%27orde%20als%20municipis%20de%20darnius%20i%20terrade
s/)
[13.08h] Quatre mitjans aeris treballen a Avinyonet de Puigventós
[13.05h] Segons Meteocat, la tramuntana afluixa i gira a gregal. A la tarda s'imposaran els
components sud i est fluixos amb cops moderats a l'Empordà
[12.59h] Unitats emergències estan fent circular vehicles fora retenció AP7 Agullana i allunyar-los
de la llengua de foc que s'acosta. Els conductors NO HAN de sortir del vehicle.
[12.55h] Els bombers d'Andorra es preparen per desplaçar-se a l'Empordà amb un camió cisterna de
9.000 l. i un camió forestal i vehicles lleugers.
[12.44h] Recomanació de Protecció Civil: Els vehicles aturats AP7 l'Agullana deixin els vorals lliures
i els conductors que no surtin dels cotxes. S'acosta llengua de foc.
[12.42h] L'alcalde d'Avinyonet assegura que el vent amaina. Bona notícia.
[12.39h] L'AP7, tallada un altre cop en tots dos sentits
[12.38h] Llengua de foc revifada a l'Agullana
[12.37h] Homenatge espontani dels nens i joves als Bombers
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45048/homenatge/espontani/dels/joves/bombers)
[12.31h] El PSC es posa «al costat del Govern i dels alcaldes»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45047/psc/posa/costat/govern/dels/alcaldes)
[12.23h] L'incendi provoca problemes a la xarxa de telefonia mòbil a l'Alt Empordà
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45045/incendi/provoca/problemes/xarxa/telefonia/mobil)
[12.12h] Gran desplegament de bombers catalans, francesos, rurals,ADF i militars a Avinyonet
de Puigventós amb l'objectiu d'aturar les flames que amenacen l'Alta Garrotxa. Treball esgotador i
constant
[12.11h] En aquests moments treballen 1.000 efectius per evitar que el foc arribi a l'Alta Garrotxa
[12.10h] Tallada la carretera de Llers a Albanyà
[12.07h] Els mitjans internacionals parlen del foc de l'Empordà
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45042/mitjans/internacionals/parlen/foc/emporda)
[12.04h] Llistat de cases de colònies desallotjades. Totes fora de perill. Destinació d'on és la
mainada que ha estat desallotjada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45043/llistat/cases/colonies/desallotjades)
[11.50h] El Pla Infocat rebaixa a Fase d'Emergència 1

Un hidroavió treballant a l'incendi de l'Empordà. Foto: Bombers de la Generalitat

La panoràmica des del Castell de Sant Ferran, aquest migdia. Foto: Jordi Borràs/ND
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Les brigades forestals intentant aturar nous rebrots. Foto: ACN

[11.46h] El perímetre del foc: 63 Km.
[11.43h] L'incendi de l'Empordà vist per la NASA
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45040/incendi/vist/nasa)
[11.39h] El foc revifa a Avinyonet de Puigventós
[10.33h] Quarta víctima mortal. Es tracta d'una persona que havia quedat ferida en estat molt
greu a Agullana (http://www.naciodigital.cat/noticia/45035/mor/dels/ferits/ingressat/vall/hebron)
[10.29h]Felip Puig anuncia que l'incendi continua actiu però que "no progressa més"
[10.28h]S'aixeca el confinament de veïns excepte a Darnius i Terrades
[10.15h] Reoberta la N-II en els dos sentits
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45032/reobertes/ap-7/n-ii/alt/emporda)
[9.36h] S'obre l'AP-7 en direcció sud. A les 6.30h ja s'havia obert en direcció nord
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45032/reoberta/ap-7/sentit/sud/entre/jonquera/borrassa)
[9.22h] Uns 3.000 abonats de l'Alt Empordà continuen sense llum per l'incendi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45030/3000/abonats/alt/emporda/continuen/sense/llum/incendi)
[9.12h] Nit de nervis al centre de comandament de Figueres
(http://www.naciodigital.cat/galeria/1361/pagina1/incendi/alt/emporda) . Galeria de fotos de Jordi
Borràs
[8.58h] Punts fràgils en les tasques d'extinció: Avinyonet de Puigventós, Darnius i la Jonquera
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45029/treballs/extincio/alt/emporda/concentren/punts/fragils)
[8.53h] La pudor a cremat arriba a Barcelona
[8.49h] Als sis mitjans aeris que ja treballen en l'extinció s'hi afegiran en breu vuit hidroavions de
la Generalitat i cinc mitjans francesos
[8.34h]Els fronts més actius Darnius i Cistella
[8.27h] S'aixeca en confinament a l'Empordà llevat 17 municipis: Agullana, la Jonquera, Darnius,
Boadella de l'Empordà, Terrades, Vilana, Avinyonet de Puigventós, Figueres, Llers, Pont de Molins,
Biure, Maseracs, Cabanes, Sant Climent, Cantallops, Capmany
[8:05 h] El conseller Puig parla de 12.000 ha afectades i 9.000 de cremades[6.44h] La
tramuntana afluixa; els mitjans francesos començaran a treballar aviat
[6.42h] Continua tallada la NII entre quilòmetres 736 i 739. També la GI-500 entre el 0 i el 3.
Tallats a més, 7 quilòmetres de la GI-501 Agullana.
[6.40h] Reobert el trànsit ferroviari de la línia R11 de Figueres a Portbou
[6.36h] Continuen treballant una setantena de vehicles terrestres
[6.35h] Puig compareixerà a les vuit del matí
[6.30h] S'obre l'AP7 en direcció nord
[4.12h] El foc amenaça Figueres
[4.11h] 200 bombers de Saragossa i 150 del País Valencià i 50 de Madrid treballaran per extingir
les flames, fins i tot, un equip de protecció civil de Vic.
[4.06h]-S'estudien obrir de nou les vies AP7 i NII tallades pel creuament de les dues llengües de
foc. 200 camions a Montornés i 70 a Vilamalla
[4.02h]-Segons Interior si el foc passa la serra de Boadella, la magnitud de la tragèdia es pot
ampliar en 30 mil hectàrees
[4.01h]-El comandament de Bombers reunit i planificant com atacar els dos flancs del foc que
amenacen l'Alta Garrotxa i el cap de Creus
[3.56h]-El foc a poc més d'un quilòmetre de Figueres. Desallotjats habitatges als Hostalets de
Llers
[3.55h] A mercè de la Tramuntana objectiu aturar el foc a la boca de la Boadella i parar-lo abans
que no arribi al cap de Creus.
[3.54h]A les set del matí, els mitjans aeris podrien encetar els treballs d'extinció
[3.53h]La Tramuntana no podria fluixar fins a migdia
[3.52h]El foc que s'acosta a Figueres la serra d'en Xibeques
[3.49h] Calen tractors per cavar trinxeres contra el foc
[3.46h] El foc vist des de la carretera entre Figueres i Besalú
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45027&passaact=1)
[3.39h] Controlat el foc d'Avinyonet de Puigventós en direcció Vilafant estaria en fase de control
[3.35h] Feina ingent per controlar els 4 fronts més virulents, la tramuntana torna a carregar fort.
https://www.naciodigital.cat/noticia/45010/fase/control
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[3.28h] La carretera de Portbou a França, oberta
[3.11h] Munió de centres cívics i pavellons oberts per acollir refugiats: Llançà, Girona, Figueres,
Palau de Santa Eulàlia o Avinyonet de Puigventós
[2.53h] La carretera Besalú-Figueres tallada. El front de Navata, revifat.
[2.47h] 400 militars espanyols es posen a les ordres dels Bombers
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45025/militars/espanyols/ordres/dels/bombers/catalans)
[2.38h] El front de Llers i Avinyonet de Puigventós revifa i avança cap a Boadella
[2.27h]-Esforç ingent per barrar el pas del foc cap a l'Alta Garrotxa
[2.26h]-Els mapes del temps avisen que fins a les 6 la tramuntana serà viva i després girarà a
gregal
[2.13h] Perill front a 2 km de Figueres amb vent fortíssim. Avança imparable cap a la capital
empordanesa

El foc continua actiu a la zona de Terrades (09:00). Foto: @celiasantacreu

L'incendi cremant des de Figueres. Foto: Jordi Borràs

[2.08h] Uns 3.200 abonats de l'Alt Empordà segueixen sense subministrament elèctric
[2.06h] Treball intens de bombers,adf i voluntaris en el flanc que es dirigeix cap el Cap de Creus.
Revifat direcció Garriguella i Peralada
[1.59H]-Un dispositiu format per una setantena de dotacions terrestres dels Bombers de la
Generalitat continuarà treballant durant la matinada. 150 ADF, Agents Rurals i Voluntaris, SEM i
Mossos també
[1.53h]-MacDonalds subministra aliments de manera gratuïta als Voluntaris
[1.50h]-L'alcalde de Darnius que foc fa esclatar de tant en tant bombes enterrades de la Guerra
Civil
[1.44h]-Pendents del front de Boadella, Bombers creuen els dits per tal que el foc no passi a
l'Alta Garrotxa
[1.37h]- 200 efectius dels bombers francesos treballaran tota la nit
[1.32h] -L'ADF de l'Empordà avisaa que el foc crema tota la zona entre Pont de Molins i Hostalets
de Llers. L'#incendiEmpordà continua també a la zona de Capmany-Masarac.
[1.23h]-Conseller Puig serà fins a les dues al centre de Comandament i farà nit a Figueres
[1:15h]Restablerta la circulació a la N260
[1.10h] Mas recorda:"L 'origen del foc podria estar causat per 'imprudències manifestes'"
[0.58h]-Incendi totalment descontrolat a la zona de Boadella-Darnius. Els pobles estan envoltats,
segons ADF Empordà
[0.43h]-Servei de Meterologia de Catalunya apunta que la tramuntana afluixarà en les propers
hores[0.
[0.41h] Mas:"El foc anava més ràpid que una persona caminant, condicions 'tremendes'"
[0.40h]-Mas assegura des de Figueres que la meteorologia permetrà que a les 7 del matí els
mitjans aeris puguin treballar. "La situació a la tarda ha estat 'tremenda'", sentencia
[0.22h]- L'incendi a la Garriga talla la carretera c-260 i el foc es desplaça cap a Vilafant
[0:21h]-El servei de tren entre Girona i Portbou està interromput i no es restablirà fins dilluns al
migdia
[00.02h]-El President Mas arriba a Figueres
[23.59h]-Bombers de vacances retornen per apagar el foc de l'Empordà. A les sis nou torn de
guàrdia, una hora abans de l'habitual.
[23.55h]- El foc avança cap a totes bandes: de Llers ha passat cap a Terrades-Avinyonet i de
Biure cap a Boadella. Ara arriba a Darnius. Informa ADF Empordà
[23.53h]-La Tramuntana fa patir als efectius, el flanc esquerra avança cap a l'Alta Garrotxa
[23:51h]-L'AP7 tallada per a camions en sentit nord des de Granollers
[23:50h]-A més del Túnel del Cadí es recomana el Coll d'Ares per arribar a França
[23:43h]- Recomanacions de Protecció Civil pels habitats de l'Empordà
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=156949&idioma=0)
[23:40h]Una trentena d'assistències de 20 unitats del Servei Emergències Mèdiques entre el foc
https://www.naciodigital.cat/noticia/45010/fase/control
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Empordà i Portbou
[22.34h]-A l'incendi de l'Empordà hi treballen 150 ADF i sis mitjans aeris francesos
[22:33h]-1.700 abonats a l'Empordà sense telèfon
[22:22h]-El President Mas es dirigeix al comandament de Figueres per conèxier de primerà mà
l'estat excepcional que viu l'Empordà
[23.04h]-"Quan un foc va a més d'1km/h -#focempordà va a 6- només se'l pot esperar", diuen els
Bombers
[23.00h]-Les Unitats Militars provinents de Saragossa ja treballen sobre el terreny
[22:56h]-Balanç ferits Portbou: 10 lleus i 2 greus x contusions i fractures i un cremat 30% amb
edats entre 8 a 42 anys
[22.50h] -L'alcalde de Portbou assegura que l'incendi al seu terme municipal ha començat per un
cigarret mal apagat.
[22.44h] Puig tem que si el foc passa a l'Alta Garrotxa es cremin 30.000 hectàrees més
[22:41h] Entre 12 i 13 mil hectàrees cremades
[2:37h] Conseller Puig:"El foc no està controlat, treballarem tota la nit"
[22.33h] Crida de tractors per llaurar camps a través del telèfon 112
[22.28h] Xarxes mòbils caigudes parcialment per tall de elèctric a Jonquera, Maçanet de C. i Pont
de Molins.
[22.22h] Correció d'Interior: una noia 8 anys caiguda al mar amb politraumatisme a Portbou, no de
18 com s'havia informat.
[22.18h] Continuen els dos fronts a l'Empordà: un, cap a Roses, l'altre cap a l'Alta Garrotxa
[22.16h] Galeries de fotos dels incendis
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45021/fotos/incendis/alt/emporda)
[22.09h] L'incendi de Portbou, finalment, en fase control des de les 22 hores
[22.07h] Comencen arribar els 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergències
[22.03h] Crida de voluntaris a Figueres, Portbou i Llançà
[21.59h] Instruccions de Protecció Civil als ciutadans de l'Empordà
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=156920&idioma=0&dep
artament=61&canal=81)
[21.53h] El foc avança a 6km/h càlcul provisional: Entre 7.000 i 8.000 hectàrees cremades
[21.51h] 2 ferits greus: 1 cremat a Agullana (Vall d'Hebron), 1 noia 8 anys caiguda al mar amb
politraumatisme a Portbou.
[21.40h]- El foc es dirigeix cap a l'Alta Garrotxa
[21.13h] - Felip Puig confirmada la tercera víctima mortal
[20.41h] - Confirmada la segona víctima mortal dels focs, a Portbou
[20.33h] - Tres unitats de l'exèrcit espanyol, al rescat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45016/exercit/espanyol/rescat)
[20.26h] - El Pla Infocat passa a fase Emergència 2 per la simultaneïtat dels incendis de Portbou i
la Jonquera
[20.17h] - Confirmada la mort del ferit que havia patit un atac de cor
[20.00h] - Aixequen les barreres del túnel del Cadí a causa dels incendis
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45017/aixequen/barreres/tunel/cadi/causa/dels/incendis)
[19.40h] - Evacuats els veïns del nucli de Vilarnadal (Masarac), de 109 habitants
[19.30h] - Dos ferits més, a Llers, intentant apagar les flames
[19.15h] - El conseller confirma que hi ha hagut dues persones ferides: un ciutadà francès i un
d'espanyol
[19.10h] - Els bombers confirmen l'aparició d'un segon incendi a Portbou
(http://www.naciodigital.cat/noticia/45015/bombers/confirmen/aparicio/segon/incendi/portbou)
[19.04h] - 3.800 llars de l'Alt Empordà es queden sense llum
[18.44h] - El conseller Felip Puig arriba al centre de comandament de Figueres
[18.35h] - Es demana també el confinament de les poblacions de Llers i Pont de Molins
[18.30h] - Els bombers calculen que el perímetre d'afectació de l'incendi arriba a les
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