
La nit de Sant Joan finalitza a la 
demarcació de Lleida amb deu 
persones ferides per cremades
A Lleida es va atendre dos ferits i a l’Alt Pirineu i l’Aran van ser 
vuit, mentre que en 12 hores els Bombers van fer 58 serveis
Lleida
REDACCIÓ
La nit de la revetlla de Sant Joan 
va finalitzar ahir amb deu per-
sones a la demarcació de Lleida 
(dues a Lleida i vuit a l’Alt Pirineu 
i Aran) que van necessitar assis-
tència als hospitals i Centres d’ur-
gències d’Atenció Primària (CU-
AP), segons el balança realitzat 
pel Departament de Salut de la 
Generalitat. A nivell de Catalunya, 
la xifra va augmentar a 320 ferits 
per cremades, lesions i/o ampu-
tacions i afectacions oculars pro-
duïdes a causa de les fogueres i 
els petards (236 a les comarques 
de Barcelona, 15 a la Catalunya 
Central, 19 a Girona, 2 a Lleida, 
8 a l’Alt Pirineu i l’Aran , 38 a les 
comarques de Tarragona i 2 a les 
Terres de l’Ebre). D’aquest núme-
ro total, cal esmentar que es van 
registrar 163 cremades lleus, 19 
greus, 74 traumatismes i/o am-
putacions i 64 lesions oculars. A 
més, entre tots els casos atesos 
hi havia 97 menors d’11 anys i 51 
d’entre 11 i 17 anys.

Per altra banda, els Bombers 
de la Generalitat van informar 
que des de les 20.00 hores de dis-
sabte fins a les 8.00 hores d’ahir 
a la província de Lleida van re-
alitzar 58 serveis. D’aquests, 15  
van ser dispositius preventius de 
revisió de fogueres i assistències 
tècniques, 21 d’incendis de vege-
tació agrícoles, forestals i urbans, 
16 per focs diversos (contenidors, 
vehicles o habitatges) i 6 que va 
estar relacionats amb altres ser-
veis derivats de la revetlla, com 
per exemple accidents. La comar-
ca del Segrià va ser on més avisos 
es van produir, amb un total de 
23, seguida de l’Alt Urgell (8), la 
Noguera (8), l’Urgell (6), l’Alta Ri-
bagorça (3), el Pallars Sobirà (3), 
la Segarra (3), les Garrigues (1), el 
Pallars Jussà (1), el Pla d’Urgell (1) 
i el Solsonès (1). 

A Catalunya es van produir un 
total de 862 avisos i la majoria de 
les actuacions, a partir de la ma-
tinada, van ser pagar incendis ur-
bans, especialment contenidors 
(per exemple, tant a Lleida com 

La comarca del Segrià va 
registrar un total de 23 

incidències relacionades amb 
incendis de vegetació i urbans

FOTO: Tony Alcántara / Imatge de la foguera que es va realitzar a la Seu Vella de Lleida, que va ser una de totes les que va fer a la capital del Segrià

a la Seu d’Urgell es van apagar 
tres que van quedar calcinats, de 
la mateixa manera que l’interior 
d’un turisme que es va cremar al 
Passeig Onze de Setembre de la 
capital del Segrià). També va ha-
ver-hi un gran nombre d’incendis 
de vegetació, tant forestals, agrí-
coles com en zona urbana, la ma-
joria de poca extensió. 

Malgrat tot, els Bombers van 
recordar que l’any passat van 
atendre 1.291 avisos, 589 dels 
quals eren incendis de vegetació. 
Cal destacar que enguany la xifra 
es va reduir a 314 serveis d’aquest 
tipus i la major part de sortides va 
ser per apagar incendis en mobili-
ari urbà (411 serveis).

Per altra banda, a Catalunya 
el telèfon d’emergències 112 va 
atendre durant la revetlla 4.088 
trucades que van generar 2.043 
expedients. De fet, va rebre un 
21% menys de trucades que la re-
vetlla del 2017, que es va tancar 
amb un total de 5.206 trucades.

Finalment, també es va activar 
una prealerta del Pla de Protecció 
Civil PROCICAT i pel que fa al ba-
lanç del Servei Català de Trànsit 
de l’operació sortida i la revetlla 
de Sant Joan, s’ha de dir que a la 
demarcació de Lleida només es 
va produir un quilòmetre d’atu-
rades a l’A-2, al seu pas per Sida-
mon, en sentit Barcelona.

ELS BOMBERS VAN 
ATENDRE 862 AVISOS 
a Catalunya, la majoria per 
la matinada i per apagar 
incendis urbans.
EN TOT EL TERRITORI 
CATALÀ, 320 PERSONES 
van resultar ferides per 
cremades, lesiones i/o 
amputacions i afectacions 
oculars causades per les 

DADES A TENIR EN COMPTE

fogueres i els petards
EL SEGRIÀ VA SER LA 
COMARCA DE LLEIDA 
on més incidències es va 
produir, seguida de l’Alt 
Urgell i la Noguera.
MOLTS CONTENIDORS 
ES VAN CREMAR 
durant la nit de Sant Joan 
i mostra d’això son els tres 
que van quedar calcinats 
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tant a la ciutat de Lleida 
com a la Seu d’Urgell. 
De fet, a la capital del 
Segrià també es va cremar 
l’interior d’un turisme
EL 112 VA REBRE 4.088 
TRUCADES DE TOTA 
CATALUNYA, 
una xifra que representa 
un 21% menys de les que 
es van registrar al 2017
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