
Els incendis es redueixen més 
d’un 41% des que es va iniciar 
el confinament pel coronavirus
Segons els Bombers, en un mes s’han produït 37 focs de vegetació 
i 77 d’urbans, i no s’ha hagut de realitzar cap rescat al medi natural

L’estat d’alarma decretat pel Go-
vern d’Espanya el 14 de març va 
obligar la societat a confinar-se a 
casa seva. A més de la reducció 
de persones als carrers o de ve-
hicles a les carreteres, les xifres 
també constaten un evident des-
cens en els serveis efectuats pels 
Bombers de la Generalitat en tan 
sols un mes, és a dir, des del 13 
de març fins al 13 d’abril. Segons 
les dades facilitades pel cos, cal 
destacar que en el cas d’incendis, 
durant aquest període ha treba-
llat en 34 focs de vegetació i 77 
d’urbans davant dels 86 i 103, 
respectivament, de l’any passat 
en el mateix període (en total, 
un 41,27% menys). Així mateix, 
el confinament també ha fet que 
en un mes no s’hagi hagut de rea-
litzar cap recerca al medi natural 
de persones a la demarcació de 
Lleida, mentre que el 2019 es van 
haver de fer un total de 22.

En aquest sentit, des del cos 
de Bombers manifesten que “la 
reducció dràstica de la mobilitat 
ha permès que les xifres baixin 
molt”. Així mateix, celebren que 
“la majoria de la gent està res-
pectant el decret d’estat d’alarma 
pel coronavirus i no està sortit de 
casa seva pel confinament, un 
fet que es reflecteix molt clar en 
què des del 13 de març fins al 13 
d’abril no hem hagut de realitzar 
cap rescat al medi natural”.

Pel que fa als incendis de ve-
getació, la reducció s’evidencia 
en haver passat de 86 a 34. Tam-
bé en els nuclis urbans ha baixat 
el nombre de focs, de 103 a 77 i 
dins d’aquest, tot i augmentar-hi 
els incendis en edificis, ja que del 
13 de març a 13 d’abril del 2019 
va haver-hi 32 i en el mateix perí-
ode d’enguany s’han produït 10 
més, 42. Fins i tot, els conteni-

dors calcinats han disminuït nota-
blement, passant de 37 al 20 en 
aquest mes de confinament.

Pel que fa als incendis de vege-
tació per comarques, la llista l’en-
capçala el Pla d’Urgell amb 7 (13 
l’any passat); seguida del Segrià, 5 
(21); Pallars Sobirà, 5 (6); Nogue-
ra, 4 (11); Urgell, 4 (8); Garrigues, 
3 (8); Alt Urgell, 2 (3); Pallars Jus-
sà, 2 (7); Alta Ribagorça, 1 (1); 
Segarra, 1 (2), i cap al Solsonès i 
a la Val d’Aran (0 i 6, respectiva-
ment). Per altra banda, els focs 
urbans van ser: Segrià, 28 (51); 
Pla d’Urgell, 8 (10); Alt Urgell, 7 
(4); Noguera, 7 (11); Solsonès, 7 
(3); Pallars Jussà, 5 (4); Urgell, 5 
(3); Segarra, 4 (8); Val d’Aran, 3 
(3); Garrigues, 2 (3); Pallars So-
birà, 1 (3) i cap a l’Alta Ribagorça 
(0). “S’ha de tenir en compte que 
el que no hagi fet gaire fred ha 
evitat que el nombre d’incendis 
en l’interior d’habitatges hagi es-
tat més reduït en línies generals”, 
indiquen fonts dels Bombers.

Així mateix, són moltes les per-
sones que ja estan molt pendents 
de quan el Govern de Pedro Sánc-
hez digui que es podrà sortir de 
casa. Des del cos, es mostren re-
alistes en dir que “caldrà veure 
què succeeix quan acabi el con-
finament, però estem segurs que 
la recuperació dels serveis serà 
gradual fins a arribar a la mitjana 
d’anys anteriors”.

FOTO: Bombers / Un efectiu del cos de Bombers de la Generalitat realitzant un servei en un edifici de Balaguer, durant l’últim més

FOTO: Bombers / Imatge d’un quadre elèctric apagat a Lleida

Els incendis en 
edificis creixen 
en comparació 
amb el 2019, 
ja que es passa 
de 32 als 42 
d’enguany
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