
A grans trets, la propagació d’aquests incendis és perpendicular al vent, seguint les carenes a contravent, tot 
i que hi ha zones que cremen en directe. El foc se-
gueix la diagonal del vent nord—sud, amb la pendent 
del vessant. A les zones de contravent, és perpendi-
cular al vent, cremant les vessants a contravent. 

El rodolament de material, el llançament de focus se-
cundaris, la recol·locació de la cua o l’arribada del foc 
a la següent vessant obre nous potencials en la mesu-
ra que facilita l’accés a noves vessants.  

Per controlar aquests incendis, intentarem evitar que 
accedeixi a noves vessants: 

• Evitant que la cua es recol·loqui fins un nou con-
travent 

• Intentant que el cap no entri en un nou contra-
vent i si ho fa entri lo més elevat possible, per 
limitar l’espai de carrera 

• Concentrant els mitjans aeris en focus secundaris o 
rodolaments que passin de vessant o inicien una no-
va carrera molt més avall al vessant.  

• Atenció al rodolament de pedres. El foc crema 
l’herba i descalça rocs de tamany considerable, que 
cauen. Especial atenció a les descàrregues de bom-
barders, que ajuden a desestabilitzar-los. 

 

Recomanacions operatives per incendis de vent a les vessants de Pirineu 

Aquest poema de Mossen Cinto Verdaguer del 1877, 
l’Atlantida, descriu grans incendis a Pirineus. Amb 
atenció s’hi poden intuir les dinàmiques de vents i 
contravents, els salts de focus secundaris, etc. 

(..) en flames esclatava nevat lo Pirineu 

(..) I avant, ronca, assaïna i udola, amb sa alenada 
cremant com teranyines los núvols de l’hivern; 
de cingle en cingle, passa les valls d’una gambada, 
vessant-hi com un cràter les flames de l’infern.  

(..) Llavors al gran incendi, rabent, endreça els passos, 
rogenc damunt los núvols veent-lo crestejar; 
i oint-hi plors i xiscles, hi fica els nusos braços, 
fent als pastors i pobles d’espasme tremolar.  

(..)Tot cabdellant arbredes, penyals del cim rodolen, 
rost avall freixes cruixen i faigs esbocinats, 
i la fumera i flames amunt se caragolen 
amb quera* i pols dels rònecs albergs enderrocats.  

De Mossen Cinto Verdaguer, l’Atlantida 

A Pirineus els incendis que cremen més superfície són els de vent 
amb relleu (blau),ei els topogràfics (verd), ja siguin estándard o 
propers a vall principal 


