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Sant Cugat supera la temporada
d'estiu amb 27 incendis i tres
hectàrees cremades
Malgrat que la majoria van ser focs petits, el percentatge de terreny cremat s'ha
disparat un 1.700% en tan sols un any

Un bomber inspeccionant l'àrea cremada d'un incendi d'aquest estiu a Sant Cugat | Cedida

Sant Cugat ha superat un perillós estiu sense haver patit cap incendi de grans dimensions, tot i
que múltiples petits. La ciutat ha registrat un total de 27 focs durant el període de risc alt
d'incendis que s'estén del 15 de juny al 15 de setembre. En global, aquests sinistres han cremat
un total de 3,1 hectàrees.

?Enguany en el període de risc alt d'incendis (15 juny-15 setembre) #Santcugat
(https://twitter.com/hashtag/Santcugat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ha registrat 27 incendis,
tots de petites dimensions i que han cremat un total de 3'1 hectàrees
?Una xifra que ha augmentat respecte l'any passat, quan es van cremar 0'18 hectàrees
pic.twitter.com/S1EHh3G87p (https://t.co/S1EHh3G87p)
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? Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) September 16, 2021
(https://twitter.com/ajsantcugat/status/1438429472462622720?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquesta xifra s'ha disparat en tan sols un any. En el mateix període durant l'any 2020, al terme
municipal santcugatenc només se'n van comptabilitzar cinc que van cremar una suma de 0,18
hectàrees. La diferència anual per superífice afectada és abismal, havent patit la ciutat un
augment al voltant del 1.700%. Cal assenyalar que l'any passat va ser un any pandèmic tot i que
bona part de l'estiu es va poder gaudir amb certa normalitat.
[noticia]6081[/noticia]
I és que l'àrea forestal de Collserola és un autèntic polvorí. La Serra reuneix totes les casuístiques
per patir un foc forestal de grans dimensions que podria arrasar l'entorn natural. Durant l'any
passat, l'Observatori Fabra ja va registrar un augment de 2 graus per sobre de la mitjana històrica
a la Serra, fet que comporta més evapotranspiració, menys aigua disponible per les plantes i
l'assecament de la vegetació. La massa forestal que s'amuntega és un perill. Si s'afegeix un estiu
calorós com el d'enguany, les flames arrasen.
L'Ajuntament recorda a la ciutadania que en cas de veure una columna de fum cal trucar
immediatament al 112.
[noticia]6309[/noticia]
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