3. ASPECTES A DESTACAR
INCENDI ALBIOL 04/02/12, RET, 68.2 ha
Dades generals: 68.2 ha cremades.
6.9 km de perímetre, estabilitzats en 8 hores i 15 minuts controlats en 2 h i 6 min
més.
Avis a les 11:14 h. En una hora havien cremat unes 14 ha.
Incendi de disseny: Vent
amb relleu, contravent

VEGETACIÓ: MATOLLAR I REGENERAT de pi blanc

Situació sinòptica:
Vent de nord-est. Fort.

Estrat de
propagació

Longitud
flama

Velocitat
propagació

(focus secundaris)

Potencial:
1200 ha

Antorxeig
puntual

3-6 m

400 m/h

10-25 m

INTENSITAT: Mitja intensitat
Distància FS

Dalt. Actuació amb foc per ancorar el
flanc dret - cua ràpidament, estalviant
uns 200 m de línia d'aigua i evitant
que l’incendi s’obri per la carena del
sud.

Elements a destacar

L’incendi evoluciona cap a l’est en dinàmica de contravent, aturant-se a la carena i
amb noves carreres ascendents del flanc dret. L’incendi està totalment ubicat al perímetre del 2000, cremant regenerat i replantació. El foc no ha estat massa ràpid i la
propagació ha estat pel matoll continu. Els flancs que no estaven en plena alineació
eren capaços de fer salts. Un flanc descendent al flanc dret nomes amb el vent a
favor (pendent en contra) ha fet un salt de 15-20m, mentre que de cap eren a 30
m. El combustible de 10 i 100 h era parcialment disponible. Els trams descendents
en molts llocs s’ha aturat en corriols i parets de pedra.

2012

Els incendis del 1949, 1970, 2000 i 2012 a la mateixa zona, segueixen sempre el
mateix patró: segueix carenes als contravents i s’obre als nusos de barranc, com es
veu a la imatge de l’esquerre. Aquest coneixement va permetre no només ser més
eficient en l’extinció sinó també pre-planificar l’actuació a la urbanització.
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Situació sinòptica de vent de nord-est, amb
massa d’aire continental siberiana molt
seca, del 3 al 5 de febrer, després d'un fi
de desembre i de gener ventós.

A dalt. Zones d’afectació de les ratxes de vent fort o molt fort, en blau.
Ell vent afecta a la sortida de l’Ebre, i
parts altes del Pirineu i Pre-Pirineu.

Gel als racords i a les mànegues. A més
l’aigua dels camions que es va buidar a la
pista també es va gelar.
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apa de perímetre i maniobres

A l’estació d’Ulldemolins el dia de l’incendi, amb vent de fins 36 km/ i ratxes de fins 70 km/h. A destacar el llarg període amb temperatures sota zero nocturn, i el descens de la velocitat del vent a partir de les 18—19 h.

Estratègia i Tàctiques

Es planifica l’actuació preveient dos sectors geogràfics/ funcionals:
Sector 1: Incendi forestal. Prioritat flanc dret ja que és el que té més potencial i duu als diferents elements vulnerables
i a la urbanització. Prioritzar els punts crítics que obren noves carenes:
•
Cua - flanc dret, per evitar que s’obri per la carena del sud. El flanc dret –cua es controla a la carretera entre
els punt quilomètric 5.5 i 6.5 amb una crema d’eixamplament i línies d'aigua.
•
Flanc dret cap. Per evitar que s’obri per la carena del sud-est. Es controla amb eines manuals i línia d´aigua
•
Flanc esquerre cap. Per evitar que s’obri per la carena de l’est—nord est, el flanc dret—cap es controla amb
una crema d’eixamplament ancorada al camí, i eines manuals que estabilitzen el foc per davant de la línia d'aigua.
Sector 2: Urbanització potencialment afectable per l’incendi. On s’assigna grup rescat propi, sergent cap de sector i
inicialment dos vehicles d’aigua per reconèixer zona (cases més vulnerables, localització hidrants, etc). Objectiu
d’aquest dispositiu és conèixer la urbanització, i en cas de que hi arribi actuar prioritzant les afectacions a vivendes
observades.
Es gestionen 10 vehicles més preveient que el pitjor escenari potencialment es pot donar i així poder sobredimensionar els recursos tan en el sector 1 com en el 2.
Es gestiona amb subdirectora territorial d’Interior amb l’ajuntament de la Selva del Camp un alberg amb 100 llits de
capacitat per albergar possibles persones evacuades de la urbanització on a més tenen garantit el menjar si s’escau.
Amb Mossos es preveu dispositiu per la possible evacuació selectiva (hi ha cases que millor confinar ja que no tenen
cap risc), se’ls hi dona instruccions de quin és el missatge que han de donar per evitar situacions de “psicosis”. També
preparar el dispositiu per tallar la carretera C-14z.
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