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VÍDEO L'incendi de Roses crema
finalment 9,5 hectàrees en quatre
focus
El foc, que se sospita que va ser provocat, s'ha pogut controlar aquest matí
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=niOqdvE5vuY&feature=em-uploademail
L'incendi de Roses (l'Alt Empordà), ha cremat finalment 9,57 hectàrees del Cap de Creus. Els
Bombers de la Generalitat l'han donat per controlat aquest matí després que al llarg de la nit
hagin continuat sobre el terreny set dotacions. Ha tingut quatre focus i els Agents Rurals sospiten
que ha estat intencionat. Va obligar a tallar la carretera de Roses a Cadaqués i a confinar els
veïns de dues urbanitzacions, mesura que es va aixecar el vespre.

Imatges de #EEIIBomberscat
(https://twitter.com/hashtag/EEIIBomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de les taques
d'extinció de #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a #IFRoses
(https://twitter.com/hashtag/IFRoses?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/FqK0Ns9pjE (https://t.co/FqK0Ns9pjE)
? Bombers (@bomberscat) 19 d'agost de 2018
(https://twitter.com/bomberscat/status/1031228164658405377?ref_src=twsrc%5Etfw)
El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, ha explicat que els quatre focus no han
estat simultanis, sinó que hi hagut una "progressivitat" però en moments molt propers. La principal
hipòtesi amb la que treballen a hores d'ara és que l'incendi ha estat intencionat. "Amb totes les
reserves perquè la investigació està oberta, però es podria correspondre amb un patró
d'intencionalitat", ha explicat de Dalmases. Els Agents Rurals preveuen tornar dilluns sobre el
terreny amb un gos especialitzat en detectar substàncies accelerants. Al vespre s'ha aixecat el
confinament dels veïns de les urbanitzacions de Mas Fumats i Puig Rom.
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L'incendi a Roses Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han obert diligències d'investigació per esclarir les
causes de l'incendi. El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, ha avançat que la
principal hipòtesi amb la que treballen és que el foc hagi estat provocat per diversos motius, com
que hi havia quatre focus que no han començat de forma simultània sinó progressiva i que a la zona,
al cor del Parc Natural del Cap de Creus, no hi ha activitats que hagin pogut causar el foc.
Els quatre focus han afectat una superfície aproximada de 3,17, 3,2, 2,6 i 0,6 hectàrees. En total, la
superfície cremada és de de 9,57 hectàrees, totes dins el Parc natural del Cap de Creus.
El director del serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, ha detallat que l'incendi s'ha
pogut estabilitzar a quarts de vuit del vespre, després de poc més de dues hores i mitja cremant.
Ha obligat a mobilitzar una quarantena de dotacions terrestres i 16 d'aèries dels Bombers de la
Generalitat.
El confinament dels veïns de les urbanitzacions Mas Fumats i Puig Rom també ha acabat al
vespre i s'han reobert els accessos a les zones més properes a l'incendi, tot i que es manté
tallat el tram de la GI-614.
El cap operatiu dels Bombers, Francesc Boya, ha explicat que les tasques d'extinció han estat
complicades sobretot per l'aparició de quatre focus cremant a l'hora, que ha obligat a dividir els
efectius i prioritzar els focus amb més risc potencial. A més, avisa que tot i les pluges de les
darreres setmanes, les circumstàncies meteorològiques són les mateixes que en altres estius i
queden "bosses seques" a zones com el Cap de Creus, la Terra Alta o les Terres de l'Ebre.
L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha agraït la tasca als equips d'emergències, que han
aconseguit frenar la propagació del foc. "Hi ha hagut alguns moments complicats però en poques
hores ho han pogut solucionar", ha dit.
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