
INCENDI Gerri de la Sal, RELL, 08/03/2012, 468.5 has 

Dades generals: 468.5 ha cremades. 
12.9 km de perímetre. Superfície cremada a la primera hora: 100-150 ha 
Avis a les 12:27.  11/03 22:27 controlat.  

Incendi de disseny: 
V1: Vent amb relleu. Vent a 
Pirineu. 

VEGETACIÓ:  Arbrat de pi i rouredes 
Espècies principals: Boix, conreus, marges, pins i roures 

INTENSITAT: Alta intensitat en interfície urbano-forestal 

Situació sinòptica: 
Nord 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
5500 ha  

Capçades 
passiu 

 20-25 m de 
cap 

1200 m/h 400-500 

  

Comportament extrem del foc en plena alineació.  Incendis simultanis al Pirineu, extremadament sec, un dia 
de vent fort i temperatures mitges—altes per l’època. 

 

Les primeres 4 hores de l’incendi es dediquen únicament a 
la protecció de pobles i granges, i no es treballa en extinció 
fins 4 hores després. 

A partir de les 18-19 h (aprox.), s’inicia l’atac a l’incendi, prioritzant 
els fronts amb major potencial d’acord amb el comportament 
topogràfic esperat pels propers dies. Els criteris usats són, per 
ordre: 

• evitar o limitar els potencials que donen accés a pobles, gran-
ges i infraestructures humanes (zona 1, 2 i 3) 

• evitar o limitar els potencials que donen accés a ecosistemes 
de major valor ecològic i social (zona 4) 

A partir del dia 2, els esforços ja es concentren en limitar les hectà-
rees cremades, estabilitzant i extingint tot el perímetre actiu, con-
centrant-se els esforços a la zona 5. 

L’any 2012 ha estat molt sec, a l’hivern no va 
nevar i al febrer el vent i el fred persistent van 
assecar la vegetació viva.  
L’aire fred havia alentit la propagació dels incen-
dis. EL foc havia de gastar part de la seva energia 
escalfant els combustibles. 
El 8 de març és la primera situació de l’hivern on 
coincideixen un episodi de vent amb una massa 
d’aire més càlida. El comportament del foc es 
dispara, tant en quant a longitud de flama, velo-
citat de propagació i distància de focus secunda-
ris.  
 

  

     

 

Incendis anteriors  Temperatura (0ºC) /
Vent 

Distància focus 
secundaris 

Àger (48 ha),  
Capdella (100 ha) 

0ºC  / Fort 0-5 m 

Albiol (68 ha),  
Montroig del Camp (8 ha) 

5-8ºC / Fort 10-30 m 

Santa Linya (7 ha),  
Mora d’Ebre ( 6 ha) 

10-12ºC / Fluix o moderat 120-150 m  



Finestra de l’incendi 

 

Comportament de foc 
Quan l’incendi aconsegueix situar-
se  al nus de barrancs i inicia les car-
reres ascendents per la solana, el 
llançament de focus secundaris a 
l’obaga i al poble de Peramea és 
massiu. La dinàmica de pulsacions 
d’aquest incendi és molt marcada, ja 
que parts del perímetre es queden 
estabilitzades quan i on l’incendi perd 
els factors de vent, pendent i insola-
ció. 

 
 
R 
Ratz 

 

 Estratègia 
Protecció inicial 

Simultàniament, a la protecció de persones afectades per l’incendi (a Peramea o La Cabanya de la Mosquera) amb 
vehicles d’aigua i vehicles lleugers, es rastreja la ubicació i protecció de punts sensibles respecte a la posició i po-
tencial del perímetre.  

Atac per protegir punts crítics 
Els primers a columna de la REMN i GRAF Tarragona s’emplacen per protegir el punt crític que dona accés a la zona 
1. 18 h aprox.  
Els següents emplaçaments busquen protegir el punt crític que dona accés a la zona 2. 20 h aprox.  
En la zona 3, així com el cap era d’alta intensitat, el front és força discontinu i flancs i cues avancen lentament. Per 
tant, es monitoritza el foc i es continuen els esforços en la protecció de nuclis i granges. 
A la nit del primer dia, els esforços es concentren en el flanc nord que dona accés a la zona 4 de l’incendi, per for-
çar a l’incendi a haver de tornar a baixar per poder tornar a tenir espai de carrera cap a la zona 4. Es completa amb 
un PEV a la part alta d’aquesta zona. 23 h aprox. 

 
Estabilització i extinció 

Durant el dia 2 es completen i rematen totes les línies iniciades. Els esforços es concentren en la zona 3 i 5. 

Ratxa màxima de vent. Font 
www.meteoclimàtic.com 



 
  Tàctica 
Els Incendis d’Alta Muntanya requereixen d’ampliar el 
ventall de maniobres disponibles per poder garantir una 
resposta operativa en condicions. Després de les proves 
inicials amb el BRA l’arribada del treball amb eines ma-
nuals, ancoratges amb foc a corriols o discontinuïtats i 
els treballs helitransportats ens han donat capacitat 
operativa àmplia. Amb tot, per rematar zones concretes 
o per treballar en llocs estratègics i poder garantir un 
treball més agressiu si és necessari, s’està treballat en 
la recerca de poder garantir més operativitat  
En aquest incendi es va fer un test amb escalonament 
actiu de motobombes d’impulsió, en aquest cas sense 
bassa-reservori. El PEV s’emplaça el dia 2 a la solana de 
Costoia. El dia 3 s’arriba al límit hidràulic. A partir 
d’aquí, s’utilitza una motobomba Wick 375 amb unes 25 
mànegues d’instal·lació, rematant un perímetre sinuós 
amb ascensos i descensos, salvant un desnivell positiu 
de 100 metres fins ancorar-ho amb la part alta 
(rematada amb eines manuals).  

 +  +  +

+  +  + 
 


