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Segon incendi de xemeneia en
quatre dies a Esterri d'Àneu
Els Bombers extingeixen un foc que ha cremat part d'una xemeneia i ha afectat
el llosat d'una casa de la rambla de la Generalitat

Bombers treballant en l?incendi de xemeneia | Pili Cases

Els Bombers de la Generalitat http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/)
(
han extingit
aquest diumenge al matí un nou incendi de xemeneia a Esterri d'Àneu, el segon que es produeix a
la població en només quatre dies. Segons han informat els Bombers, el foc ha cremat part de la
xemeneia i ha afectat el llosat d'una casa de la rambla Generalitat d'Esterri d'Àneu.
L'avís es va rebre a les 9:50h. Fins el lloc s'hi van desplaçar cinc dotacions de Bombers, que van
donar l'incendi per extingit a les 10:59h. Un cop van comprovar que les flames no van afectar el
sostre de l'edifici, a les 12:30h es va donar el servei per finalitzat. Aquest és el segon incendi de
xemeneia que es produeix a Esterri d'Àneu en només quatre dies, després que el passat
dimecres a la nit se'n produís un de més virulent
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/14400/incendi-destrueix-sota-teulat-edifici-tresplantes-esterri-aneu) en un edifici del carrer Sebastià Ramonich.

Extingit un incendi que ha cremat part d'una xemeneia i ha afectat el llosat a una casa de la
Rambla de la Generalitat d'Esterri d'Àneu (avís 09.50h).
Hi hem treballat amb 5 dotacions #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/bOeVz3YhD9 (https://t.co/bOeVz3YhD9)
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? Bombers (@bomberscat) February 21, 2021
(https://twitter.com/bomberscat/status/1363441219800563713?ref_src=twsrc%5Etfw)
En aquella ocasió, l'alcalde de la població, Pere Ticó, va deixar constància de la ?problemàtica? que
suposa per als veïns de la part alta del Pallars Sobirà el fet de no disposar d'un camió escala al parc
d'Esterri d'Àneu. El més proper està a Sort, a uns 40 minuts de les Valls d'Àneu. El fet de disposarne un a Esterri permetria, segons l'alcalde, poder actuar més ràpidament. Veïns de la població han
expressat a Pallars Digital sentir-se ?desprotegits? pel dèficit d'efectius de bombers a la zona.
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