
INCENDI Calbinyà, RELL, 08/03/2012, 178.5 ha 

Dades generals: 178.5 ha cremades. 
10.0 km de perímetre.  
Avís 13:58h. Fase control 9/3 18:24h. 10/3 13:12h controlat.  

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu. Vent a 
Pirineus. 

VEGETACIÓ:  Bosc adult de  Pi roig  amb zones d’alzinar 
Espècies principals: Boix, ginebre, bàlec i pastures . 

INTENSITAT: passiu de capçades, antorxeig, alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Nord 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
2100 ha  

Capçades 
passiu 

25 m  >2km/h 300 m en cap 
15-20 en flancs 

FOTO FOTO 
 

  
8/3/2012. Primers instants de l’inici 
del foc. Foto Particular. Columna 
dominada pel fort vent de nord. 

8/3/2012. 22.30 h. Foto Bombers. 
Crema d’eixamplament per anco-
rar el flanc esquerra a pista fores-
tal i evitar salts  

03/2012:. Foto Bombers. Vista del camp 
localitzat al cap en el que s’aprecia la 
capacitat de salt en la carrera principal 
del cap. 

 

Elements a destacar 
Foc conduit per vent de nord amb ratxes de 80 km/h. Propagació 
direcció sud cremant en directe per la carena alineada al vent ge-
neral. Foc passiu de capçades afectant massa adulta de pi roig que 
propaga per sobre de 2 km/h fins al canvi de pendent de la ves-
sant per sobre de la La Seu. La pèrdua de la influència del vent 
directe, el canvi de combustible (alzinar pobre en matoll i herba) i 
la presència d’un camp en la carena trenquen la dinàmica de pro-
pagació del cap, deixant només actius els dos flancs.  
 Columna densa i fosca paral·lela al terra dominada pel vent de 
nord acanalat entre el Segre i el Valira. 
La carrera principal segueix l’eix de carena amb llançament de 
focus secundaris (no mesurats en el cap) consumint el combustible 
de 100 h. Els flancs sense influència del vent progressen amb foc 
de superfície i antorxejos, la cua es para sola. 
 

   
A l’esquerra força i direcció del vent de nord a les 16 h. Font: www.meteo.cat 
Humitat relativa (al mig) i temperatura (dreta) a principi de la tarda (15-16 h). Font: www.meteocllimatic.com.  
Al Pallars i parts altes de Pirineus es registra fogony, amb temperatures superiors al 8-10ºC, mentre que a la resta la temperatu-
ra es mou entre 0 i 6ºC 
 

DC 01/03/2012 



A l’estació de La Seu s’observa l’increment del vent de nord a partir de les 9 h i la baixada de les humitats relatives. 
La posició de l’estació en la fondalada no recull la força del vent en alçada que va arribar a ratxes de 80 km/h en la 
part de la carena. 

Estratègia  
El major potencial d’obertura es dona en-
tre la cua i el FE perquè dona accés al foc 
a una olla amb possible contravent de més 
de 1000 m de desnivell. El cap queda fora 
d’alineació i fora de la influència del vent 
en una zona amb combustible favorable 
(discontinuïtat i poca càrrega). FD es man-
té pel vent fort i progressa contra pendent 
amb poca velocitat. 
 
 

Tàctica i maniobres 
Es treballa en primera instància des de la cua pel FE amb eines manuals pel davant de línia d’aigua. Dels dos PEV 
que es situen als FD i FE s’inicien línies d’aigua direcció cua i cap en zones que es postren estables. La part més 
avançada del FE es tanca a una pista amb una crema d’eixamplament per estabilitzar les carreres descendents que 
feia el foc pel vent de nord-oest. Una bona part del cap no es treballa pel terra per la presència d’explosius d’un antic 
camp de tir dels militars. 
Al FD es treballa la fase de remat amb maquinaria pesada a partir del dia 9. 


