
Estat de la vegetació , pàgina 2 
 Disponibilitat dels combustibles 

 Evolució de la sequera 

Informes d’incendis , pàgina 3  
 Els Àngels (REG) 16/07/1983 

 Vall-llobrega (REG) 16/03/2014 

Articles , pàgina 15 
◊ Resum dels tallers “LLIÇONS APRESES EN GIF” de Córdova, CLIF de Madrid i UNECE 

de l’Anoia. 

◊ Proposta de mesures i condicions tècniques de prevenció i seguretat en edificacions amb 

afectació per incendis forestals. 

◊ Què ens implica a Bombers el nou Pla General de Política Forestal? 

◊ Experiències treballant en incendis forestals als boscos boreals del Canadà (estiu 2014). 

Novetats i esdeveniments , pàgina 34 
Jornades CUIMPB 2014: Los incendios forestales en interfaz urbana: hacia una integraci-
ón del riesgo en la planificación del territorio. 

Í
N

D
E

X
 

Número 159 

Figura 1:  Ferida de llamp en un pi blanc a Tivissa, localitzat el 
24/09/14. Font. Bombers. 

2014: Incendis tot l’any, llamps i pluja a 
l’estiu i cremes a la  tardor. 
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Disponibilitat dels combustibles forestals i agrícoles 

Evolució de la sequera acumulada 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 

Tot i que la pluviometria d’aquest estiu i tardor 2014 ha estat, en gran part del país, per sobre del que s’estableix com a 
normal, cal destacar que queden algunes bosses de “normalitat”, és a dir, amb part de la vegetació disponible per cre-
mar en episodis de vent fort. Tant en els llocs on ha plogut menys com en aquells llocs que ja tenen una vegetació  
adaptada a recurrències elevades de foc i, per tant, fàcilment inflamables, com les Terres de l’Ebre, sud i interior de 
Tarragona i l’Empordà. 

Figura 2:  Incendi a Castellolí 
(Anoia) 16/10, superficie de 
baixa intensitat. Font: Bom-
bers. 

Figura 3:  Crema prescrita a 
Lloreda (Solsonès) 16/10, 
superficie de baixa intensitat. 
Font: Bombers. 

Figura 4:  Incendi Cala Montjoi (Alt Empordà) 22/10, en 
plena alineació superfície de alta intensitat i antorxeigs. 
Font: Bombers. 

Figura 5:  Incendi Cala Montjoi (Alt Empordà) 22/10, fora 
d’alienació en superfície de baixa intensitat. Font: Bom-
bers. 

Tot i la poca sequera que hem tingut a 
l’estiu, al setembre encara hi havia bos-
ses al sud del país, costa central i a l’Em-
pordà. Les calors d’aquest mes d’octubre 
han assecat part dels combustibles morts 
fins i mitjans. 
 
Caldrà seguir aquesta evolució per veure 
com entrem a l’hivern amb les primeres 
gelades i com afecta a la vegetació. 

Font: DAAM. Font: DAAM. 
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INFORME D’INCENDI FORESTAL de Els Àngels (Gironès) del 16/07/1983, de 1635 ha. 
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi  

Figura 6:  Localització de l’incendi 
a Catalunya. Font: Bombers. 

Dades generals: 1.635 ha cremades. Perímetre: 28.46 2m 
Avís incendi: Dissabte 16/07 a les 15.30h. Estabilització: Dimarts 19/07 a les 
20.00h aprox. Extinció: Divendres 22/07.  

Factor de propagació: 
convectiu 
 
Incendi tipus 
Convectiu estàndard 
 
Incendi de disseny: 
S2. Sud en conques in-
ternes i prelitorals 

VEGETACIÓ dominant: Arbrat adult i regenerat. 
Espècies principals:  Pi pinastre, alzina surera, alzi-
na. Menor proporció: Roure, om, pollancre, freixe. 

INTENSITAT:  antorxeig – capçades passiu 

Situació sinòptica: 
Retirada d’ona de Sud 

Estrat de 
propagació  

Longitud 
flama  

Velocitat 
propagació  

Distància 
FS  
 

Potencial:     3290ha Antorxeig - 
Capçades 
passiu 

>30m 1’6km/h -
2km/h 

500m  

puntuals 

Elements a destacar 
• Important sequera precedent: Important sequera durant l’any pluviomètric del 1982-1983. L’hemeroteca es fa 
ressò de les minses reserves hídriques als pantans, així com d’incendis importants a varis punts del país ja al Març, 
Abril - Maig - Juny (3 a Tivissa –RETE-, Montesquiu –REC-, La Figuera –RETE-, ...), fet que posa de manifest l’alta 
disponibilitat dels combustibles morts gruixuts. 
• Finestra meteorològica: 2ª onada de sud de la campanya (disponibilitat combustibles morts de 10 i 100hrs).  
• Incendis precedents a la zona: Important incidència d’ignicions provocades a la zona de Palol d’Onyar - La Cre-
ueta els dies previs. El més destacable, una setmana abans (Diumenge 10/07) i afecta un centenar d’hectàrees al sec-
tor de Palol d’Onyar - Vila-Roja i on hi actuen 20 vehicles, 108 bombers i 5 hidroavions francesos. El mateix dia 16/07 
al matí, conat proper al punt d’inici que s’apaga sense problemes.  
• Simultaneïtat: Dies amb multitud de serveis forestals a la REG i a la resta de Catalunya: El 16/07 es declaren uns 
25 serveis de vegetació forestal a la REG, 4 de certa entitat. Un de 15ha prop de Girona (Paratge de Montbó, TM de 
Canet d’Adri), controlat a les 22.00h del 16/07 i un altre, més destacable, al paratge de Sant Grau de l’Ardenya (TM de  
Llagostera) que s’inicia a la mateixa hora que el dels Àngels, amb unes 400ha afectades i hipoteca durant el 16/07 i 
17/07 a uns 14 vehicles i 45 bombers, segons l’hemeroteca. El 17/07 també es declaren 4 incendis forestals més prop 
de Girona. El 19/07, un altre incendi a Llagostera i també a Talamanca - Mura (REC) que va cremar unes 700ha. A 
més, des del 13/07 i fins el 20/07 un incendi cremava unes 4000ha a Peramola (RELL).  
• Recursos operatius:   
16/07: 17 vehicles, 90 Bombers, 1 AVA d’ICONA de la base de Reus (incorporació a les 18.30hrs, 1 altre a l’incendi de 
Llagostera), cubes particulars, brigades d’eines manuals dels militars i d’ICONA. A mesura que passen les hores van 
activant-se bombers d’altres torns i acaben treballant tots els bombers dels 3 torns del parc de Girona durant els 5 dies 
que dura l’incendi.  
17/07: incorporació de 3 hidroavions més d’ICONA i 8 vehicles de Diputació de Barcelona, algun de la Diputació de 
Lleida i mig centenar de soldats de l’exèrcit per assegurar la dificultosa formació de retens pels propers dies. 
18/07: incorporació de maquinària pesada per ancorar perímetre. 
19/07: incorporació de 2 avions francesos (matí). Els hidroavions francesos no es poden incorporar abans perquè a 
França hi ha un incendi així com dificultat d’autorització per part del Govern espanyol segons l’hemeroteca. 
A la REG en aquells moments es comptava amb 180 bombers professionals, 130 auxiliars forestals i 85 autobombes. 
• Afectació a població i béns : Tota la superfície afectada és particular. Els danys causats per l’incendi es quantifi-
quen en uns 108 milions de pessetes de l’època degut a l’afectació de vàries masies i 6 granges. 
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Finestra meteorològica 
Després d’una primera entrada de sud a principis de Juny (del 05/06 al 11/06) amb alguns incendis destacables 
(Romanyà de la Selva, REG, 07/06) i d’uns dies d’impàs, a partir del 09/07 s’inicia una potent i persistent advecció de 
Sud que allargarà la seva presència a Catalunya gairebé fins el dia 02/08, produint-se incendis com el de Peramola 
(RELL, 13/07, 4000ha aprox.), Talamanca (REC, 19/07, 700ha) o Taradell (REC, 31/07,1650ha) entre altres. 

Des del principi de l’advecció fins aproxi-
madament el 17/07, la massa d’aire càlida 
presenta bàsicament una component ma-
rítima. Aquest fet implica certa recàrrega 
d’humitat a les vessants litorals amb major 
recuperació d’humitats nocturnes. A més, 
el posicionament d’una baixa tèrmica en 
alçada de Galícia comporta una major in-
estabilitat que afavoreix el reforçament de 
les marinades.  
 
El propi component general de la massa 
d’aire de Sud s’uneix doncs als vents lo-
cals generant fluxos que poden arribar als 
30 o 40 Km/h a les hores centrals del dia. 
Aquest corrent amb tendència general Sud
-Nord s’acanala principalment pel Vallès, 
cap a la plana de la Selva per sortir a la 
Plana de l’Empordà passant prèviament 
per l’estret de Girona. A banda, totes les 
valls amb orientació N-S com les de la 
Riera de Celrè, Bugantó o Vilallonga tam-
bé acanalen aquest flux.  
 
L’hemeroteca confirma aquesta típica situ-
ació: tant el 16/07 com el 17/07 s'inicien 
amb boirines litorals que s’esvaeixen ràpi-
dament al llarg del matí. Durant les hores 
centrals del dia, les temperatures màximes 
ronden als 32ºC (Girona) i el vent és de 
component Sud d’uns 30km/h. 
 
A partir del 18/07 la massa càlida es refor-
ça i bascula en direcció NE, aquesta situa-
ció comporta vents reescalfats i secs de 
SW procedents de l’interior peninsular, a 
escala local observem temperatures màxi-
mes superiors i humitats relatives inferiors 
i la no recuperació nocturna d’humitats.  

Figura 7:  Mapes de les masses d’aire en alçada (500hPa i 850aHPa) de 
l’episodi de sud dels dies 16-20 de juliol de 1983. Font: Wetterzentrale.de. 
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Disponibilitat de la vegetació 
Sequera acumulada durant l’hivern anterior com a mínim i 2ona 
entrada de sud de l’estiu, fet que implicava un baix nivell d’humi-
tat en els combustibles vius i la disponibilitat dels combustibles 
morts petits i mitjans (1 i 10 h de retard). 

Figura 8:  Notícia relacionada amb 
la sequera de l’època l’any 1983. 
Font: El Punt Diari. 

Figura 9:  Imatges d’hemereoteca de diferents punts de l’incendi de Els Àngels del 1983. Font: Hemeroteca diversa. 

Propagació de l’incendi 
 
DISSABTE 16/07/1983  
-12.30hrs:  1er incendi a la zona de Palol d’Onyar. Els bombers ho controlen ràpidament. 
 
-15.30hrs: Incendi intencionat amb 2 focus prop del Mas Ferrer en una zona carenera a l’Est de Palol d’Onyar i proper 
a la ignició del matí. 
 
L’incendi comença propagant de superfície encara que quan guanya alineació ràpidament s’observen comportaments 
d’antorxeig i capçades passiu. Empès pel vent de Sud s’obren els dos flancs en direcció al Bosc del Castell i la Vall del 
Celrè amb potencials d’unes 300ha i 900ha respectivament. L’incendi amb els mitjans d’extinció de l’època s’aconse-
gueix confinar (evitant bona part del seu potencial) a la vessant Oest de la Riera del Celrè, encara que aquest flanc se-
gueix fent carreres resultants de vent i topografia direcció l’eix carener on trobem masos que s’evacuen com Can Mas-
cort (GIV-6703 PK.5) o Can Pol (GIV-6703 PK.5) direcció al Santuari dels Àngels.  
 
Quan el FE arriba al fons de barranc del Bosc del Castell crema tota l’olla topogràfica, accelerant-se amb carreres de 
més d’1km en direcció Nord i amb flames de més de 30m, mostrant-se com un “virulent incendi” segons cròniques de 
l’època. En aquests moments la carretera GIV-6703 queda tallada al trànsit i hi ha un atrapament d’un vehicle d’aigua 
de Bombers a la zona de Can Mascort (GIV-6703, PK.5) sense danys materials destacables ni ferits de gravetat. La 
coronació d’aquestes carreres en vessants en plena alienació generen focus secundaris que cauen en direcció Nord, 
en alguns casos en noves solanes com la de Puig Salgueda – Can Valls, replicant aquest mateix patró i accelerant en-
cara més l’incendi. La distancia de caiguda de focus secundaris puntuals ronda als 500m. 
 
-18.00hrs:  El FE arriba a les primeres masies del veïnat de Sant Daniel (a uns 4km del punt d’inici). Amb aquestes da-
des s’estima fins aquest moment una velocitat mitjana d’ 1’6km/h i amb puntes que segurament arriben als 2km/h en 
carreres en plena alineació. 
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-19.00hrs:  L’incendi pràcticament ha superat els primers 6km de la GIV-6703. El cap-FD es situa al descendent de la 
carena de Puig Estela a la zona de Can Castelló – Can Caselles – antic abocador municipal (amb icona de pedrera a la 
COE). El perímetre aproximat en aquest moment és d’unes 700ha (havent cremat a un ritme de 200ha/h fins aquesta 
hora).  
 
Durant tota la tarda i encara en aquest moment, els mitjans d’extinció segueixen treballant intensament al FD a l’eix de 
confinament de la Vall del Celrè, aprofitant el flanc descendent i espais oberts encara treballats al 1983. S’ancora amb 
més o menys èxit amb ajut de descàrregues dels pocs mitjans aeris i també les brigades d’eines manuals d’ICONA. 
 
-24.00hrs:  A última hora del dia el sector del Celrè s’estabilitza. En aquests moments tot i que l’incendi té un front de 
5km, ha amainat força el vent i segons declaracions de Bombers es confia poder extingir-lo durant la nit. El Cap-FE de 
l’incendi es troba a la zona de Riera de Galligants, on ha experimentat una baixada important de comportament. El Cap
-FD no assoleix el Puig Estela.  
 
Tot i això el perímetre és molt inestable i les carreres en plena alineació han sembrat de focus secundaris (molts d’ells 
aquesta hora, somorts) els límits del perímetre. 

Figura 10:  Seqüència d’imatges del flanc esquerre de l’incèndi dels Àngels del 1983 a l’alçada de Riera de Galligants - 
Riera de St. Miquel durant la tarda del 16/07. Font: Arcadi Lozano. 

DIUMENGE 17/07/1983 
 
-Matí:  Matinada i matí els treballs segueixen al FD sector Riera de Celrè i al FE a la zona de la Riera de Galligants. 
 
-Tarda:  A les hores centrals del dia, l’incendi revifa amb molta intensitat amb l’eix de propagació principal en direcció N-
NE cap a Puig Estela i a partir d’aquí cap a Les Planes cremant unes 400ha més. S’han de realitzar algunes evacuaci-
ons de manera preventiva. Durant la mateixa tarda, el sector de Sant Daniel, més accessible i amb un mosaic agrofo-
restal molt més desenvolupat queda estabilitzat però el de Celrà (més forestal i inaccessible) es manté actiu.  
 
DILLUNS 18/07/1983 
 
-Matí:  Resta un tram de perímetre actiu entre Campdorà i Celrà. Es continua treballant en un perímetre molt inestable 
(sinuós, mal cremat, amb focus secundaris somorts o adormits del dia anterior), encara que hi ha punts que són de tant 
difícil accés que no es treballaran en tot el dia.  
 
-Tarda:   Al llarg de la jornada es produeixen 6 revifades “gracias al viento reinante” de component Sud i l’incendi torna 
a agafar proporcions “dramàtiques”. Una de les revifades es produeix al Torrent de l’Infern en direcció el Puig de Batet-
Puig Alt dels Àngels afectant la zona de Can Puig-Mies on hi ha una urbanització en plena alineació amb les carreres 
que arriben del fons de barranc i on es viuen “moments d’angoixa”. 2 camions de Bombers, voluntaris i mitjans aeris 
treballen per estabilitzar aquesta represa i evitar l’afectació de les persones i els habitatges. Durant la mateixa tarda es 
produeix una segona important revifada a la zona del Cap-FD al sector de Celrà – Mas Blanc.  
 
-Nit: A última hora del dia encara segueixen actius 3 focus amb uns 2km de front en aquest sector de Celrà. 
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DIMARTS 19/07/1983 
 
Durant tot el dia es treballa al sector del Cap que va quedar controlat al voltant de les 20.00h. Tot i això els bombers 
tenen el temor que es pugui revifar perquè el perímetre és molt inestable. A partir de llavors però encara es tardaria 2-3 
dies a declarar-lo extingit. 

Figura 11:  Imatge amb les 
principals carreres, en 
vermell a plena alienació i en 
groc en baixa-mitja alineació, 
i la superficie afectada cada 
dia  respecte el perímetre 
final de l’incendi de Els Àn-
gels del 1983 sobre una car-
tografia on es mostra el relleu 
de la zona. Font: UT GRAF. 

REDACCIÓ: Albert Besalú (Unitat Tècnica GRAF). ENTREVISTES i FONTS BIBLIOGRÀFIQUES: Jordi Pagès, Ricard 
Baqués, Josep Gubau, Ferran Lorente, Joan Girona, Antonio Guerrero, Luis Baena, Enric Bisbe i les hemeroteques de 
Los Sitios, La Vanguardia i El País. 
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INFORME D’INCENDI FORESTAL de Vall-llobrega (Baix Empordà) del 16/03/2014, de 359 ha. 
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi  

Dades generals: 359 ha cremades 
Avís d’incendi: a les 13:04h (16/03), estabilitzat dia 17 a les 13:10h, controlat dia 
17 a les 20:27h i extingit el dia 20 a les 19.04h  

Incendi de disseny: 
V2: vent amb relleu 

VEGETACIÓ:   Alzinar i sureda de rebrot, amb pins, so-
bre matollar dens de bruc i arboç. 
Espècies principals: Alzina, surera, pi pinastre, bruc i 
arboç 

INTENSITAT: Alta intensitat i passiu de capçades 

Situació sinòptica: 
Episodi de vent de 
nord 

Estrat de 
propagació  

Longitud 
flama  

Velocitat 
propagació  

Distància FS  
(focus secunda-
ris)  

Potencial: 
900 ha  

Capçades 
passiu 

>25m al 
cap, 5-
10m flancs 

2,1 km/h 300m massius, 
puntualment a 
1 km 

Figura 12:  Índex de sequera 
Drought Code del 16/03/2014. 
Font: DAAM. 

Recursos destinats fins a la fase de control: 9 vehicles de comandament, 45 camions autobomba, 4 vehicles GRAF, 7 
mitjans aeris (3 helicòpters bombarders i 4 avionetes), ADF, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i Policies locals. 

Elements a destacar 
• La realització des del 2006 dels treballs de prevenció d’incendis a la zona, el Punt Estratègic de Gestió de Puig 

Ribot, pistes de Puig Cargol, Mas Cabré, castell de Vilaromà i la zona oberta recuperada anys anteriors de Santa 
Maria de Bell-lloc, van permetre moure recursos cap als  flancs amb garanties de seguretat per començar a tre-
ballar perímetre a les parts més complicades i boscoses de l’incendi. 

• La informació de l’alarma inicial poc concreta inicial i el fet que la columna quedés encaixonada dins la vall durant 
els primers minuts per l’efecte del vent va dificultar la localització i primera arribada dels recursos 

• Les informació d’alertes i demandes d’auxili que arriben durant les  primeres hores de l’incendi, amb la conse-
qüent necessitat de verificar i destinar vehicles a la protecció, torna a dificultar el desplegament de recursos per a 
l’extinció de l’incendi. Cases i masos en els quals “està arribant el foc”, tot i que realment està lluny, o el vehicle 
abandonat que crema a la pista de Puig Cargol són exemples de distorsions a l’estructura de presa de decisions 
de l’operatiu. 

• La coordinació entre els grups actuants va funcionar bé, especialment entre Bombers i ADF a través dels coordi-
nadors al CCB i Punts de Trànsit. Cal millorar la tasca de transmissió d’avisos a la població per evitar que es do-
nin missatges diferents, amb el cas concret de la zona dels masos de Calonge.  

Figura 13:  Comportament del cap en descendent arri-
bant a la plana de Calonge. Font: Bombers. 

Figura 14:  Efectes de la propagació de capçades 
passiu i consumició dels combustibles a la zona de 
Santa Maria de Bell-lloc. Font: Bombers. 
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Finestra meteorològica 
L’incendi es va iniciar al final d’un episodi curt de 
vent de nord de només 2 dies, però abans hi ha-
via hagut un període anticiclònic llarg amb tem-
peratures superiors al normal per l’època.  
 
Durant les primeres hores de l’incendi la velocitat 
del vent va superar puntualment els 80 km/h, la 
humitat relativa (HR) va baixar del 20% i a nivell 
d’incendi es va apreciar durant la tarda un gir de 
la direcció del vent i una desacceleració. A la nit 
el vent de nord era ja molt fluix.  
 
El següent dia, dilluns 17, la marinada va bufar 
suau amb HR de 40-50% i en aquesta segona nit 
ja hi va haver recuperació de les humitats noctur-
nes (HR>65% a les 6 de la matinada).  

Disponibilitat de la vegetació 
Des de la llevantada del novembre 2013 que no plovia significativament, la zona arrossegava un dèficit de pluja hivernal 
(Figura 16) que implicava un baix contingut d’humitat en les plantes vives (Figura 17), principalment arboços, suros, 
brucs i pins, més secs del que és habitual.  

Figura 15:  Dades meteorològiques de temperatura, humitat 
relativa i dirección velocitat del vent de l’estació de La Bisbal. 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

S’ha de destacar les restes trencades d’arbres i branques seques, combustibles de 1000 i 100 hores de retard, pels 
efectes de la nevada humida del març del 2010 sobre aquests boscos de suredes i pinedes que, majoritàriament ja 
s’havien cremat al 1929 i al 1973. 

Figura 16:  Percentatge de pluviometria sobre 
l’any mig (desembre-febrer14). Font: Servei Me-
teorològic de Catalunya. 

Figura 17:  Gràfic de la sequera acumulada, percentils de l’índex 
Drought Code, a Cassà de la Selva (Gironès) la semana del 14 al 
25 de març de 2014. Font: DAAM. 
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Comportament de foc 
Inici del foc topogràfic ja que la vall on hi ha Mas Cabré de quedava sotaventada a la tramuntana, a la que el foc surt 
del sotavent queda dirigit per la tramuntana i la primera carrera de cap impacta a Santa Maria de Bell-lloc, la velocitat 
amb què l’incendi es mou en aquesta primera fase és d’un 1,0 km/h.  
 
El cap empès pel vent de nord s’accelera fins a l’autovia C-31, una propagació marcada per dos factors: la caiguda de 
focus secundaris per davant i el moviment topogràfic en el sotavent de cada una de les valls perpendiculars a aquest 
vent. En aquesta segona fase l’incendi ja té una velocitat mitja de 2,1km/h. 
 
El flanc dret de l’incendi (banda de muntanya) progressa ràpidament i amb alta intensitat, ja que té a favor la topografia i 
l’eix de carena principal  (tendeix a buscar la carena de Puig de Ribot-Puig Cargol) fent els moviments d’obertura late-
rals (esquema dinàmica). El flanc esquerra, amb un front condicionat pels focus secundaris caiguts, s’obre a partir dels 
contraforts en descendents fins a perdre velocitat (Santa Maria de Bell-lloc, Riera de Belitrà, Mas Mestre,...).  

Figura 18:  Composició d’imatges de la rotació de la columna empesa pel vent de nord i el moviment de les carreres 
ascendents pels contraforts de Puig Cargol, obrint el flanc dret de l’incendi de manera rápida i a plena alineació. Font: 
Bombers. 
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Anàlisi de potencials 
El primer potencial de l’incendi d’unes 600ha és el de l’eix de carena principal de Puig cargol fins a la plana de Calonge-
Palamós, ja que un cop superada la vall sotaventada de Mas Cabré l’incendi ja queda condicionat pel vent i la interac-
ció amb el relleu. L’efecte del vent de nord limita en general la propagació en descendent per les obagues  (vessants 
orientades al nord-oest, nord i nord-est). 
 
La cua es pot obrir topogràficament (pel sotavent) i afectar la vall de Sant Mateu de Vall-Llobrega, unes 100ha. El flanc 
dret, amb temps, pot arribar a afectar els 3 punts crítics principals: el del Pla del Descàrrec i l’eix Puig Ribot-Puig Car-
gol. Com que se’l talla a la Riera de Bell-lloc s’evita el potencial de la serra transversal fins al Puig de la Cendrosa, que 
hauria implicat com a màxim les 200ha de la solana d’aquesta serra.  

Figura 19:  Identificació dels potencials de superfície afectada en l’anàlisi de l’incendi (en vermell discontinu), sobre 
perímetre final de l’incendi (en fúcsia), les principals carenes (en negre) sobre les corbes de nivell i xarxa hidrogràfica. 
S’hi indiquen també els principals punts crítics de la zona per aquest tipus d’incendi de vent Font: Bombers. 

Objectius 
Extinció de l’incendi amb el condicionant de la necessària protecció dels nuclis habitats i elements vulnerables presents 
al territori sense mesures de prevenció suficients per garantir l’autoprotecció.  
 
Estratègia 
Inicialment, amb el cap de l’incendi fora de capacitat d’extinció, es diferencia l’Extinció de la Protecció: 
• Estratègia d’extinció: cua-flanc dret, pista Mas Falquet i eix Pla de Descàrrec -Puig Cargol, evitar la recol·locació 

cap a Sant Mateu de Vall-llobrega (propagació topogràfica a la zona sotaventada) i limitar la obertura cap al Puig 
Ribot. 

• Protecció dels nuclis habitats de Santa Maria de Bell-lloc, Mas Falquet, Finca Vert, Mas Gil, Mas Murell, Mas Ba-
raca, Mas Monells,... 
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Un cop el cap de l’incendi acaba el seu recorregut i es poden desviar més recursos destinats a la protecció cap a l’extin-
ció, es despleguen nous punts d’emplaçament al llarg del perímetre per anar limitant la obertura dels flancs. 
 
Després del treball de la nit queda pendent per al dia 17: 
• Extinció del tram del flanc dret de la riera de Bell-lloc 
• Extinció a la zona del cap-flanc dret (puig Cargol i descendent cap a Calonge) 
• Remat dels focus secundaris inconnexos de la zona del flanc esquerra (Riera de Balitrà) 

Figura 20:  Imatge amb l’esquema de les principals carreres, zones de caiguda massiva de ficus secundaris i els punts 
crítics i les oportunitats més significatives de l’incendi de Vall-llobrega de 2014. Font: Bombers. 
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Finestres d’actuació, Tàctiques i Maniobres 
A les zones de front de foc aguantades pel vent, amb un front lineal sense fum i majoritàriament cremat intensament, es 
realitza bàsicament un treball amb línia d’aigua. Però a les zones amb front sinuós, discontinu, cremat a mitja-baixa in-
tensitat, es fa imprescindible el treball combinat de motosserres i línia d’aigua per obrir pas entre mig d’una vegetació 
trabada i densa (maniobres de Puig Cargol-Calonge, baixades a la vall de la Riera de Bell-lloc).  

Figura 21:  Imatge de les principals maniobres, perímetre i organització de l’incendi de Vall-llobrega. Font: Bombers. 

Figura 22:  Imatge amb un bomber realitzant tasques de ta-
llar la vegetació arbustiva amb motosserra per poder treba-
llar correctament en el perímetre de l’incendi de Vall-
llobrega. Font: Bombers. 
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Com a referència per als comandaments de la dificultat de treballar en extinció d’incendis per l’interior d’aquest tipus de 
bosc menut de suro, arboç i bruc, dens, amb restes gruixudes caigudes i sense gestió, s’han calculat els rendiments 
aproximats de 3 maniobres representatives, assumint que la dotació de personal i material per les tasques era suficient, 
tot i estar en “format d’hivern”: 
• Maniobra de flanqueig d’un flanc descendent de baixa intensitat de 800 m amb una línia d’aigua sense reforç 

d’eines manuals, en fase d’atac, de nit, de baixada per la solana de la riera de Bell-lloc: 145 m/h   
• Maniobra de flanqueig d’un flanc descendent de baixa intensitat de 1825 m amb una línia d’aigua i eines manu-

als, en fase d’atac, de nit, de baixada per la obaga de la riera de Bell-lloc: 190 m/h   
• Maniobra de tancar un flanc descendent i mig apagat de 2920 m amb la progressió de 2 línies d’aigua i eines 

manuals fins a trobar-se, en fase d’atac+remat, de dia, a la solana del Puig Cargol, una de baixada i l’altra de 
pujada: 265 m/h   

Figura 23:  Imatge de la vegetació cremada en alta intensitat per l’incendi de Vall-llobrega, dominada 
per un bosc menut, de rebrot, dens i sense discontinuïtats composat per suros, bruc i arboços, i en 
la qual s’observa la dificultat per realitzar les tasques d’extinció de l’incendi. Al fons s’hi observa un 
clap cremat en superfície de baixa intensitat, amb capacitat per tornar a cremar de capçades. Font: 
Bombers. 
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ARTICLE: RESUM DELS TALLERS “LLIÇONS APRESES EN GIF” DE CÓRD OVA, CLIF DE 
MADRID i UNECE DE L’ANOIA.  
 

Aquest document és un resum conceptual de temes adr eçat a personal i tècnics del món operatiu, 
tant en l’àmbit de planificació com d’extinció. Els  noms que es citen són dels representants a les di-
verses reunions.  
L’objectiu d’aquest text és compartir les experiènc ies i impressions obtingudes d’aquests intercanvis 
tècnics.  
S’estructura el resum en 4 grans blocs. 

Bloc 1: EFICIÈNCIA CONTRA LES BOMBOLLES 

Si fa uns anys poques comunitats autònomes parlaven de GIF, ara ja són el centre de l’atenció  a pràctica-
ment arreu a la Peníinsula, si bé el llevant peninsular, on viu més gent imbricada al bosc , en som capda-
vanters. Està clar que només la prevenció pot desinflar la bombolla d’acumulació de combustibles que acaba 
petant en GIF, amenaçant persones i béns, en esdeveniments molt mediàtics.  

Però mentrestant el nivell de pressió d’extinció no pot baixar sense implicar un gran perill per a la societat. 
De moment, tot i les retallades generals, les que s’han fet en extinció encara són menors. Les Balears ho 
descrivien com la bombolla de l’extinció . Se tem que tard o d’hora petarà i les retallades arribaran. Cal po-
der mantenir o augmentar la capacitat d’extinció amb menys recursos, guanyant en eficàcia i eficiència, i 
augmentar la capacitat d’autoprotecció de la poblac ió , per reduir els danys.  

Per tenir polítiques més eficaces, s’estan seguint arreu polítiques d’integració entre protecció civil - 
extinció d’incendis - prevenció d’incendis. Des de la creació d’agències (com Navarra o Cantàbria, 
que integren PC i Bombers), a la incorporació de tècnics especialistes (com Madrid, on Bomberos 
integra els tècnics de Medi Ambient), a la creació de comitès d’experts (com València després dels 
incendis del 2012). 

Cal créixer en l’eficàcia dels recursos d’extinció, augmentant la velocitat d’extinció i la velocitat de 
presa de decisió. Es comenten aspectes clau que anirem veient, com la capacitat d´incorporar una 
visió estratègica, el lideratge de les línies d’atac combinat, la incorporació de noves tecnologies en la 
presa de decisió, la pre-planificació de les ajudes per al ràpid desplegament de l’atac ampliat, l’arriba-
da ràpida d’un comandament que aporti visió i estratègia... 

Però el concepte eficiència implica economia, i d’això estem molt lluny. El reflex sempre són els paï-
sos anglosaxons. La gestió de pressupostos directament per part de les agències d’extinció 
(Anglaterra), que assigna majors pressupostos als parcs segons el descens del risc, implica un des-
cens de costos totals del 20 per cent. Al mateix temps, analitzar els costos versus eficiència en cada 
incendi, com fan els americans, ens assenyala les mesures i recursos més eficients. A Espanya es-
tem en nivell de recerca (p. e. VISUALSEVEIF). 
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Els GIF són un centre d´atenció arreu ara? Els de León mos van explicar un GIF a una zona de pas-
tors acèrrims. ‘”Es un GIF por superfície, activamos nuestro plan info por cercanía de casas, pero no 
le preocupa a nadie de la zona. En la zona solo viven gente muy mayor que usa el fuego para todo 
(celebraciones, limpiezas, peleas, funerales, protestas…), y hay uno de esos un par de veces al año 
en cada pueblo.” Pero tota la Península ha incorporat els GIF al seu discurs a diferència de 10-20 
anys enrere.  

El segon centre d’atenció és la simultaneïtat de se rveis , de la qual són especialistes el nord-oest penin-
sular, i en tenim experiències similars els serveis de bombers que gestionem inundacions. 

Despatx automàtic de recursos seguint protocols de mobilització adaptats a la simultaneïtat. Com que 
la simultaneïtat sempre es dóna en àrees específiques, ja tenen protocols. Per als asturians he entès 
que és directament el 112 qui fa arribar la carta directament al parc (i al control). 

Divisió de la zona de simultaneïtat en àrees, amb un comandament en cada àrea que recull informa-
ció de qualitat, assigna prioritats i mou recursos. 

L’estabilització ràpida de la major part de serveis possible és prioritària. Els asturians expliquen que 
usen el ‘mètode de l’àrea’, assignant un àrea a un recurs o grup de recursos amb un comandament. 
Els vehicles arriben a un servei, l’estabilitzen i, sense rematar, van al següent. Aquesta és també la 
metodologia que els americans usen en focs d’urbanització. És clar, és clau la revisió i extinció poste-
riors.  

El reforç planificat dels recursos en condicions de risc. Madrid explicava que reforçaven operadors 
quan existien condicions de risc d’inundacions per sistema. Astúries, que en episodis de risc de si-
multaneïtat de focs (el març) anul·len festes, guàrdies d’ajust, etc. dels bombers. Galícia, que mobilit-
zaven tots els recursos de les diferents agències des d´un sol centre de control. 

Analitzar l’origen de les causes predominants en aquests episodis de simultaneïtat i buscar-ne soluci-
ons. Bombers de Madrid estan treballant amb policia, ja que els agents forestals no investiguen les 
causes en els incendis de vegetació urbans o agrícoles (no forestals), sinó que ho fan les policies lo-
cals, que no sempre poden seguir les denúncies. També Bombers de Madrid estan legislant sobre 
l´ús de maquinària agrícola en situacions de risc. En canvi, els canaris, que estan més preocupats 
pels GIF que per la simultaneïtat, fan aquesta mateixa anàlisi, però buscant les causes del GIF. Di-
uen que la major part dels focs els causa una població petita, la rural. Però la major part dels GIF els 
causa una població més gran, la urbana, i no es concentra en piromania, sinó en negligències diver-
ses. Per tant, cal informació massiva en qualsevol episodi de risc.  

Bloc 2: CONCENTRAR ELS ESFORÇOS DE TOTS 
 
Si ja sabem que tindrem GIF i ja sabem que caldrà atac ampliat, cal planificar aquest atac. A tots els GIF 
que es mencionen, s´han rebut ajuts  entre centres de control (províncies o illes) d´una comunitat autòno-
ma, ajuts estatals (BRIF o MAER) o ajuts entre veïns (comunitats autònomes o països).  

Moltes comunitats multiprovincials o multiilles estan avançant en els ajuts entre províncies, avançant 
cap al que Catalunya anomenem regió única. En aquest sentit, les Canàries deien que els és més 
fàcil intercanviar unitats terrestres que comandaments intermedis. De fet, planificar com omplirem 
(amb guàrdies, localitzables, extres, relleus) tota l´escala de comandaments intermedis i suports al 
comandament en un GIF és un repte per a tothom. I dificulta avançar cap a comprometre´s en un sis-
tema de tipus SISCOM. 
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Algunes figures de comandament i suport al comandament sovint requereixen competències especia-
litzades, però també un coneixement gran sobre la pròpia organització que dificulta els intercanvis 
(tot i que n´hi ha exemples). Madrid destaca la importància de tenir uns estàndards per a aquestes 
figures per no dependre de personalismes. Les figures de suport al comandament les poden ocupar 
laborals (com a Madrid, on l´ocupen personal que abans era de Medi Ambient). Al llevant peninsular 
(Aragó, València, Múrcia, Castella-la Manxa o Andalusia) opten per figures especialitzades que van 
adquirint experiència en GIF, des de figures d´anàlisi (suport al comandament, rastreig, seguretat) 
fins al coordinador de mitjans aeris (COA de Bombers). 

Les unitats d´ajuda han de ser autònomes, amb un comandament estructurat i prou grans per fer-se 
càrrec d´un tros de perímetre de prop d´un quilòmetre almenys en un període operatiu (diuen les uni-
tats estatals i els canaris). Això, però, obliga els directors d´extinció a conèixer la previsió en temps 
d’arribada d´ajuts i el tipus d´ajuts (els francesos ho tenen més clar). 

A falta d’estàndards entre comunitats autònomes o països, convé enviar un enllaç prèviament, per 
donar suport a la planificació de les seves activitats i logística. Per rebre ajuts s´ha de conèixer la ma-
niobrabilitat de cada unitat (tipus de fronts en què són més eficients, mobilitat, període operatiu...) i 
cal preparar un brífing (mapa d´operacions del foc i de comportament, tipus de front esperat com la 
probabilitat de represes o focus secundaris...) i tenir un pla de comunicacions (oficials d´enllaç, emis-
sores per repartir, etc.). Moltes d´aquestes coses, però, es poden planificar en època de pau. Això ho 
explicava Castella-la Manxa, la UME, Protección Civil i el MAGRAMA.  

Les ajudes en zones limítrofs i la necessitat de comandament unificat en focs entre comunitats també 
requereix feina a l´hivern. Moltes comunitats tenen convenis entre veïns, però sovint són incomplets i 
poc efectius. Falta comunicació entre comunitats. Múrcia i Castella-la Manxa expliquen les dificultats 
de coordinar un GIF entre dos comunitats amb dos PMA (CCA a Catalunya), tot i tenir un tàndem de 
tècnics de les dues regions a cada PMA. Extremadura defensa la necessitat de fer reunions conjun-
tes per repassar la campanya cada any amb els veins, així com de fer pràctiques o simulacres de 
serveis fronterers i també de compartir formació i estàndards.  

Bloc 3: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Per guanyar o recuperar la iniciativa en GIF hem de  ser capaços de concentrar els esforços de tots 
en objectius estratègics. 

Acumulant informació rellevant. Sembla clar que els patrons dels incendis històrics es repeteixen. Ja 
ho expliquen aragonesos, valencians, balears... I els aragonesos es queixen: han quedat molt poques 
lliçons apreses del comportament dels incendis dels 90 i, per tant, es dediquen a fer fitxes dels incen-
dis, per aprendre’n en la mesura que sigui possible i tenir-ne un registre. I en això estan també Navar-
ra, Andalusia o València. 

Intercanviant estratègies. A Luis Barbiela de les Balears li van preguntar sobre que difícil era adquirir 
experiència en GIF. Va dir: ‘Primer has d´estar convençut que el tindràs. Després saber a qui vols for-
mar i enviar-los on hi hagi GIF. Quan un veí té un incendi, truca-hi, paga bitllets i envia-hi la teva gent. 
Parla-ho abans amb els veïns. I quan tens un incendi i convides gent de fora amb experiència, posa 
la teva gent amb ells, perquè n´aprenguin. Planifica la formació de la teva gent, entrena´t en pràcti-
ques de presa de decisió i fes simulacres’. 

En general, als serveis d´extinció mos costa invertir en I+D. Com a exemple, molta de la gent que era 
al taller o jornades vàries estava de vacances i pagant-s’ho ells. O els que hi van no exposen als al-
tres el que han après que sigui aplicable. 
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Bloc 4: INTERFÍCIE FORESTAL URBANA I RURAL CREIXENT  
 
Totes les comunitats han parlat de problemes d’interfície forestal o bé en l´entorn ur bà (tipus urbanitza-
ció) o bé en l´entorn rural (tipus Gerri de la Sal) .  

El representant de les Balears definia el problema. L’encàrrec que ens fa la societat és garantia de 
seguretat (si hi ha víctimes algú ha fet alguna cosa malament) i garantia de control (que els incendis 
es controlin, i de seguida). Amb els GIF ens trobem que no podem garantir aquestes demandes, i ho 
sabem. Hem de poder-ho explicar: ‘No tindrem una unitat de control per a casa seva’ o, tret del món 
anglosaxó, ‘Ens preocupa molt la seva seguretat, però és responsabilitat seva’. Hem de poder-ho 
aclarir legislativament: ‘La seva seguretat depèn de com tingui el veí la seva finca. La seguretat de 
tota la urbanització pot dependre de com tingui vostè la seva finca. La seva seguretat hauria d´estar 
per sobre de quin any es va construir casa seva (totes les edificacions il·legals que els ajuntaments 
no reconeixen) o de si el propietari de la parcel·la veïna és desconegut’. 

Tractar els combustibles perimetrals no evita el salts. Els francesos tenen estadístiques, i més del 
60% dels habitatges amb danys eren en una urbanització amb franja. El foc arriba amb salts.’ A Mála-
ga hi va haver dos morts en dues cases, que van tornar al habitatge després d´haver estat evacuats. 
No eren cases perimetrals, eren cases del mig de la urbanització. ‘En un dels habitatges, el foc hi va 
entrar perquè el cotxe aparcat al davant va cremar. En una altra per un tendal. I s´han posat a treba-
llar. ‘Hem fet una anàlisi detallada dels habitatges que s´han vist afectats. Fem reunions a cada ajun-
tament amb les comunitats de propietaris. Enviem cartes al president i a l´administrador de la comuni-
tat de propietaris, que són els interlocutors vàlids.’ 

Es destaca l´experiència de la Diputació de Barcelona, que cobra un impost a tota la comunitat de 
propietaris per fer la gestió del combustible. Es destaca l´experiència francesa, que han regulat que el 
dret a la vida és més important que el dret de la propietat, i, per tant, un té dret a fer tractament de 
combustible a casa del veí si el veí no ho fa i és a la franja de defensa de casa teva. Es destaca 
l´experiència del cinturó de seguretat, una mesura de seguretat que va ser obligatòria no tan sols per 
a vehicles nous, sinó per als que ja estaven en circulació. Es destaca la nova normativa de Protecci-
ón Civil, que legisla sobre les mesures d´autoprotecció obligatòries per a tots els habitatges de NOVA 
construcció. I diu Protección Civil: ‘Suerte, si intentáis legislación retroactiva’.   
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ARTICLE: PROPOSTA DE MESURES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ I SEGURE-
TAT EN EDIFICACIONS AMB AFECTACIÓ PER INCENDIS FORE STALS. 
Claudi Gallardo. Enginyer de forest i Auxiliar Forestal de Bombers. Treball Final de Master (TFM). 

Es proposa una metodologia de prevenció que integri  la vessant urbanística i de l’edificació i la ves-
sant dels incendis forestal en els habitatges prope rs al bosc. 
La metodologia quantifica i valora el comportament dels incendis forestals i proposa uns nivells de 
resistència dels materials per fer més segurs els h abitatges. 

És per aquest motiu que aquest treball pretén 
establir una complementació a aquesta normati-
va però adaptada al risc d’incendi forestal i a 
quines han de ser les necessitats de les edifica-
cions per resistir el pas d’un incendi forestal.  

És a dir, que la vessant forestal s’integra a la 
part urbana, i a l’inrevés. Aquest és l’element 
més destacat i innovador d’aquest treball. 

Objectiu del treball final de master 
 
Els objectius que s’han establert en l’elaboració d’aquest TFM són: 
• Establir una metodologia per determinar i quantificar el risc de les edificacions de les zones d’interfície 

urbanoforestal davant els incendis forestals.  
• Establir les mesures i condicions tècniques que han de complir les edificacions de les zones d’interfície 

urbanoforestal, segons el risc que presenten, per resistir el pas d’un incendi forestal. 
• Elaborar una proposta d’Instrucció Tècnica Complementària per a la identificació del risc i l’adopció de 

mesures preventives, segons aquest risc. 
 
Metodologia utilitzada 
 
La metodologia utilitzada en la realització d’aquest treball és la següent: 
• Establir el risc d’incendi tipus, segons el municipi: es tracta d’una eina creada per PIQUÉ et al. 2011,¹ 

que determina el mapa de risc d’incendi tipus segons els incendis tipus de Catalunya i les zones homo-
gènies de règim (ZHR). 

• Definir els escenaris i les variables dinàmiques per fer els càlculs numèrics: aquest aspecte és de gran 
complexitat, pel fet que els escenaris forestals són molt dinàmics i canviants, i les variables que inter-
venen en el desenvolupament d’un incendi forestal evolucionen per a cada situació determinada. Mal-
grat això, s’ha fet una simplificació dels escenaris i les variables, agafant els més representatius del 
nostre territori des del punt de vista dels incendis forestals.  

Figura 24:  Imatge d’un incendi forestal afectant a 
una urbanització. Font: Bombers. 

Els incendis forestals a les zones d’interfície urbanoforestal són una realitat al nostre país. Però per contra-
posició, és un aspecte que està molt poc regulat per la normativa (el Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, en fa 
uns petits apunts).  
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Resultats i conclusions 
A partir del procés fet anteriorment, s’han obtingut els valors de calor per radiació incident a l’edificació i les 
temperatures que assoleixen els materials. A partir de la calor, i segons uns rangs d’efectes establerts, s’han 
determinat els nivells de risc de les edificacions (Taula 1).  

• Càlcul de la calor per radiació que arriba a l’edificació. A partir dels escenaris definits anteriorment, es 
fan els càlcul tenint en compte dos aspectes: la calor per radiació que es transmet durant l’avanç del 
front de l’incendi forestal i la calor per radiació que es transmet quan el front de l’incendi arriba al límit 
de la forest (part més propera a l’edificació). 

• Càlcul de la temperatura que assoleixen els materials de la façana, a partir de la calor per radiació. En 
aquest punt, es calcula la temperatura que assoleixen els materials superficials de l’edificació per l’e-
fecte d’aquesta calor incident per radiació, per poder determinar així si, segons els escenaris, els dife-
rents materials tindran problemes en les seves propietats tèrmiques. 

Taula 1:  Nivell de risc de les edificacions, segons risc d’incendi tipus, model de combustible i distància forest-
edificació . Font: Elaboració pròpia. 
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Propostes de futur/millora 
 
Les línies a seguir en aquest treball, en un futur, són: 
• Definir els escenaris per als càlculs a un nivell més local, adaptant el comportament de l’incendi se-

gons els incendis tipus de cada zona.  
• Contrastar els valors obtinguts amb valors de camp.  
• Implicar tots els agents involucrats en aquest àmbit.  
 
 
Agents implicats  
 
Aquest treball s’ha dut a terme amb l’ajuda, la coordinació i el seguiment del Servei de Prevenció, el GRAF i 
altres tècnics de Bombers de la Generalitat, i la Unitat de Focs Forestals de la Universitat de Lleida.  
 
 
Bibliografia 
 
¹ PIQUÉ, M.; CASTELLNOU, M.; VALOR, T.; PAGÈS, J.; LARRANAGA, A.; MIRALLES, M. i CERVERA, T. 
2011. Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal: incendis tipus i vulnerabilitat 
de les estructures forestals al foc de capçades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Cata-
lunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. ISBN: 978-84-695-0616-5. 

A partir dels resultats obtinguts, s’observa que són dues les variables que defineixen el risc de les edificaci-
ons davant els incendis forestals: la distància entre la vegetació i l’edificació, i el model de combustible que 
hi ha a la forest limítrofa. A partir d’aquest nivell de risc, s’estableixen les mesures i condicions tècniques a 
adoptar en alguns dels materials utilitzats en la construcció de les edificacions (exemple d’alguns materials a 
la Taula 2).  

Taula 2:  Mesures i condicins tècniques segons tipus de materials constructius en edificacions en 
nivell de risc A. Font: Elaboració pròpia. 
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ARTICLE: QUÈ ENS IMPLICA A BOMBERS EL NOU PLA GENERAL POLITI CA FORESTAL? 
UT GRAF. 

Introducció 
 
El juny del 2014 es va aprovar el nou Pla general de política forestal (PGPF) de Catalunya. Aquest fet, per al 
cos de Bombers de la Generalitat, és molt més important del que a priori pugui semblar, ja que pot determi-
nar el nostre terreny de joc en incendis forestals durant les properes dècades. 
 
Diagnosi  
 
Amb un 64% del país com a terreny forestal i un 40% com a forestal arbrat, els boscos es defineixen en 
aquest document com la gran infraestructura verda del país. Un 77% d’aquestes àrees són terreny privat. Un 
36,2% de la superfície compta amb algun pla de gestió.  
 
L’abandonament de la gestió és el problema principal: només s’aprofita el 20% del creixement anual del bosc 
i només el 10% del consum anual de la indústria de transformació prové de boscos catalans.  
 
Cal tenir present el caràcter mediterrani, amb els seus riscos associats i en un context de canvi climàtic 
(plagues, malures, incendis forestals, erosió...).  
 
I, finalment, també l’existència d’una sensibilitat creixent pel que fa a funcions i usos de caràcter ambiental 
(30% de la superfície forestal inclosa a la Xarxa Natura 2000 i 6,35 milions de visitants als parcs naturals, per 
exemple).  

Objectius del pla  
 
1. Promoure la gestió activa forestal 
2. Donar suport a la propietat i la indústria forestal 
3. Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible 
4. Promoure la investigació, el desenvolupament i la transferència tecnològica del sector forestal 
5. Promoure la planificació eficient  
 
Eixos estratègics 
 
6 eixos estratègics definits en 15 línies d’acció i un total de 102 accions operatives al llarg dels 10 anys de 
vigència: 
1. Planificació, informació i coneixement dels recursos forestals per garantir-ne la persistència (mantenir 

la superfície forestal 2.082.699 ha i augmentar del 2 al 8% la superfície amb IOF aprovat, per exemple. 
2. Gestió preventiva dels riscos naturals 
3. Dinamització del sector forestal productiu i creació d’ocupació  
4. Conservació dels valors ecològics i funcionals dels espais i recursos forestals  
5. Gestió de la funció protectora dels terrenys forestals  
6. Millora de la governança i participació de la propietat privada en la conservació i millora del patrimoni 

natural  
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Indicadors de seguiment i pressupost  
 
El pressupost global del PGPF (2014-2024) és de 527.800.000 euros . Tot i això, fonts de la Generalitat ja 
han informat que aquest valor és orientatiu i estarà supeditat al context pressupos tari , raó per la qual 
s’ha establert que serà prorrogable en funció dels objectius assolits i de la disponibilitat pressupostària. 

Avaluació del pla aprovat 
 
Per resumir i facilitar la comprensió del pla, l’avaluació s’estructura en conceptes que es consideren desta-
cables pel cos de Bombers: 
 
 
1. PLANIFICACIÓ 
 
1.1 Estructuració del PGPF. Model esglaonat.   
El PGPF, que té el seu àmbit d’actuació en tots els terrenys forestals de Catalunya, defineix un model es-
glaonat de planificació mitjançant diversos instruments de major a menor entitat.  
 
Amb aquesta reestructuració es busca, d’una banda, facilitar l’ordenació municipal amb caràcter general i, 
en segon terme, millorar l’eficiència per raó d’escala dels plans de gestió de diferents nivells, donant res-
posta al cada cop més necessari associacionisme o cooperativisme promogut per la realitat forestal exis-
tent: 
• Planificació estratègica: El nivell superior de planificació de la superfície forestal de Catalunya, re-

presentat pel PGPF.  
• Planificació intermèdia:  El PGPF haurà de ser desplegat a través dels plans d’ordenació dels recur-

sos forestals (PORF).  
• Planificació operativa:  Aquests són els plans municipals o supramunicipals forestals (PMF o 

PSMF), els plans d’ordenació forestal, els plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i els 
plans simples de gestió i millora forestal (PSGMF) a nivell de finca o d’agrupacions de finques, amb 
una llarga trajectòria a Catalunya. La voluntat és augmentar entre un 2-8% la superfície planificada 
per al 2020. 

 
Una novetat important és la voluntat de promoure l’associacionisme de propietaris (valor objectiu de 40-50 
associacions per al 2020) per al foment de treballs silvícoles (optimització de les despeses, sobretot en 
marcs de micropropietat). 

Figura 25:  Pressupost mitjà anual del PGPF per Eixos Estra-
tègics del Pla d’Acció. Font: DAAM. 

Es preveu destinar més de la meitat dels re-
cursos (55%) a la gestió de riscos naturals i a 
la funció productiva dels boscos, per la qual 
cosa a priori sembla una bona notícia. 
 
Detingudament, dins l’eix de la gestió preven-
tiva de riscos naturals, amb 114,3 M€, el 
91,25% es destina a la línia d’actuació d’im-
puls a la gestió global del risc d’incendis fo-
restals i l’adaptació de la gestió forestal a l’e-
cologia del foc.  
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1.2 La importància dels PORF 
Els PORF, d’àmbit provincial o similar, esdevindran el marc de planificació obligatori dels instruments inferi-
ors, cobrint un buit històric entre la planificació autonòmica (PGPF) i la de finca forestal. En el moment de 
redactar aquest document, a Catalunya hi ha 2 PORF en procés d’elaboració i es preveu la redacció dels 5 
restants (un per a cada vegueria).  
 
Aquesta planificació reconeixerà l’existència dels plans de prevenció d’incendis municipals, els PIE dels 
PPP (projecte d'infraestructures estratègiques per a la prevenció d’incendis, fins ara PPI) i els instruments 
d’ordenació forestal a nivell de finca vigents. A més, des de Bombers hem col·laborat i col·laborarem per 
incloure i dimensionar PEG fora de l’àmbit dels PPP dins aquesta planificació, tal com preveu el desplega-
ment del pla. Si la redacció d’aquests instruments és posterior a la dels PORF, i això és important, aquests 
hauran d’assumir les disposicions que s’hi estableixen.  
 
Tot i això, cal que es prevegi l’aportació de nous coneixements tècnics en el PGPF, ja sigui en els períodes 
de revisió dels PORF o bé en el moment en què es produeixin, per anar adaptant la planificació als esdeve-
niments i noves realitats.  
 
1.3 La planificació en matèria d’incendis forestals : Sota aquest concepte, el PGPF preveu la redacció 
d’un Programa de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, el qual recolliria informació generada els 
últims anys des de diferents col·lectius (Bombers, Agents Rurals, CTFC...) en concepte d’eines i metodolo-
gies per a l’avaluació de perill i establiment de nivells de risc, tipologies d’incendis i zonificació (incendis 
tipus, ZHR...), nivells de planificació en prevenció d’incendis i descripció de continguts de cada figura (PIE, 
PPI municipals...) i normativa general de prevenció d’incendis. 
  
És un aspecte important, ja que recolliria aquest coneixement, el dotaria de rang normatiu i en proto-
col·litzaria l’ús.  
 
També inclou la previsió de redacció dels PIE dels PPP, passant de 9 elaborats i 4 en redacció de l’actuali-
tat a 34 al final del PGPF. Aquest concepte compta amb un 1,05% del total del pressupost, prop d’1,2 M€. 

Figura 26:  Model concertat de planificació territorial i forestal segons el nou PGPF. Font: DAAM. 
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4. ELEMENT FOC 
 
El PGPF es proposa reduir la superfície cremada anual passant de les 8.249 ha./any de mitjana anual 
(1994-2011) a 2.000 ha/any com a màxim. S’entén que en aquest concepte parla d’incendis forestals enca-
ra que no es diu explícitament. El document parla de foc (15 vegades) i incendi (148), de vegades indistin-
tament amb la mateixa accepció com a fenomen negatiu, catastròfic.  
 
Tot i això, una línia d’actuació parla de l’adaptació de la gestió forestal a l’ecologia del foc. El document 
també parla de foc tècnic prescrit (1) i cremes controlades (1), encara que en aquest cas informa que la 
tendència objectiu serà decreixent durant la vigència del pla, passant de 245 ha. actuals a un valor no 
quantificable.  
 
És probable que aquest valor no consideri les cremes efectuades per Bombers i que només tracti els valors 
executats pel SERPIF.  
 
L’objectiu és reduir superfície cremada; en cap moment es parla de cremar més superfície de forma contro-
lada com a eina de gestió forestal. 
 

 
2. EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES 
 
Assoliment i manteniment de 3.000 punts d’aigua . Construcció de 8.420 km de camins nous  en concepte 
d’incendis forestals i una altra quantitat no especificada en concepte de desenvolupament de nova xarxa 
viària per obtenir productes fusters i biomassa. Manteniment de 3.000 km/any de camins existents en 
concepte d’incendis forestals. Inversió total de 73,3 M€, el 13,89% del pressupost.  
 
Cal recordar, però, que la quantitat en concepte d’infraestructures de prevenció d’incendis és exclusiva-
ment per a infraestructures dins els PPP. 
 

3. MAQUINÀRIA, INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ-TRANSFORMACIÓ  I INCENTIVACIÓ AL CONSUM 
 
En aquest concepte de maquinària s’inclou el suport a les ADF (14 M€, 2,65%), així com les mesures de 
foment de la mecanització adaptada a l’aprofitament forestal (14,5 M€, 2,77%). En total, 28,5 M€, el 5,42%.  
 
En el cas d’optimització de la producció i incentivació del consum de productes forestals, s’hi ha englobat la 
mecanització de la indústria, la innovació tecnològica i la millora de rendiments, així com el foment de les 
instal·lacions de biomassa forestal. En total, uns 19 M€, el 3,62% del pressupost.  
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5. FOMENT DE TREBALLS FORESTALS 
 
Sota aquest concepte s’inclouen accions de gairebé tots els eixos i tan diverses com: la gestió del combusti-
ble i el manteniment silvopastoral, l’obertura i manteniment de franges perimetrals d’urbanitzacions i altres 
infraestructures, la gestió dels PEG definits als PORF, actuacions de prevenció de plagues i malures fores-
tals, les mesures de foment de treballs silvícoles per a la producció fustera i de biomassa forestal, i el foment 
dels treballs silvícoles per a la producció surera, la protecció o la gestió i millora d’hàbitats d’espècies ame-
naçades.  
 
En cas que s’executi el que el PGPF proposa aproximadament, sota aquest paraigües hi hauria un 53% del 
pressupost total (279,734 M€)  i estaríem parlant pel cap baix (ja que alguns conceptes no estan quantifi-
cats) d’unes 161.500 ha. gestionades. 
 
Amb més concreció, els objectius del PGPF per al 2020, per exemple en qüestió d’interfase urbana forestal, 
són tenir franja a totes les instal·lacions de nova creació, al 90% de les urbanitzacions, i pel que fa a les in-
fraestructures de comunicació, passar de 10.000 ha. a 120.000 ha. executades.  
 
Un altre element destacable són els 4 M€ destinats a l’execució de 10.000 ha. de PEG definides als PORF 
(s’entén fora dels PPP). 
 
La major part del finançament en matèria de prevenció d’incendis es destina dins el marc dels PPP (75,1 M€, 
14,23%) enfront del que s’inverteix fora d’aquests (14 M€, 2,65%).  
 
Cal remarcar, però, que els incendis més complexos sovint no es produeixen dins els massissos eminent-
ment forestals emmarcats en PPP, sinó en àrees antropitzades, amb teixit econòmic important i amb una 
gran quantitat d’elements vulnerables a protegir. Per exemple, la major part del perímetre de l’incendi de la 
Jonquera del 2012 no forma part de cap PPP i, en canvi, el massís del Montsià forma un PPP en exclusiva.  
 
El Departament amb la responsabilitat de l’extinció preveu un escenari d’incendi molt més complex i prioritari 
d’abordar a l’incendi que cremi 13.000 ha. a la plana de l’Empordà que al que pugui cremar tot el massís del 
Montsià. En aquest camp, doncs, cal encara millorar. 
 

Segueix mancant un marc legal perquè les actuacions forestals d’interès públic (dins o fora d’un PPP) no 
quedin supeditades a la voluntat d’autorització per part de la propietat, com no passa amb les zones d’actua-
ció urgent (ZAU), on l’administració pot, subsidiàriament, portar a terme l’actuació sense permís exprés de la 
propietat, amb justificació de declaració de zona catastròfica i de necessitat d’actuació per interès general. 
 
Per ara, s’ha perdut l’oportunitat d’equiparar el rang legal de la planificació estratègica a escala de vegueria 
(PORF) o de massís (PIE) amb la de les ZAU. 
 

Més informació:  http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/
menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?
vgnextoid=47ba883042529310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
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ARTICLE: EXPERIÈNCIES TREBALLANT EN INCENDIS FORESTALS ALS B OSCOS BORE-
ALS DEL CANADÀ (ESTIU 2014) 

Aniol Ferragut. Enginyer de forest i auxiliar forestal de Bombers. 

El Canadà és un dels països amb més superfície boscosa del món (397,3 milions d’hectàrees segons el 
portal de Natural Resources Canada). La gran majoria d’aquests boscos són boreals i representen aproxi-
madament una tercera part dels boscos boreals que hi ha a la Terra. Considerats com uns dels boscos ver-
ges més grans del planeta, amb una gran superfície no alterada per l’activitat humana, cobreixen una ex-
tensió que va des de les muntanyes del Yukon a l’oest, fins a l’illa de Newfoundland a l’est.  

Figures 27 i 28:  Imatge de la distribució mundial del 
bosc boreal anomenat taigà i una imatge de paisatge 
d’aquest ecositema. Font: http://ca.wikipedia.org/  

Els boscos boreals es caracteritzen per estar dominats majoritàriament per coníferes, en gran part formant 
extenses masses coetànies intercalades amb zones de llacs i aiguamolls. Aquesta uniformitat es deu a un 
cicle de pertorbacions naturals com poden ser incen dis forestals o plagues, que afecten grans ex-
tensions amb certa regularitat .  
 
Els hiverns són llargs i freds, amb poques hores de llum, i el sòl pot estar gelat i cobert de neu fins a nou 
mesos l’any. Els estius, en canvi, són curts, sovint càlids i amb moltes hores de llum. És llavors quan es 
produeix gairebé tot el creixement vegetal. Durant aquests pocs mesos sense neu és quan s’originen els 
incendis forestals (provocats per llamps), que actuen com a mecanisme de regeneració.  
 
Moltes espècies de vegetació (com poden ser pins, pícees o bedolls, entre d’altres) no només estan adap-
tades al foc, sinó que en depenen per a la seva renovació.  
 
Per tant, com a molts altres ecosistemes, als boscos boreals el foc ha estat un element present al llarg del 
temps ja sigui d’origen natural o, en alguns casos, provocat per les poblacions indígenes que fa variar 
l’estructura forestal, l’edat de les masses i el tipus d’hàbitats, i que és necessari per a diverses espècies 
animals.  
 
De fet, fins a finals del segle XIX els incendis cremaven lliurement a la majoria de boscos canadencs; és 
llavors quan, amb la perspectiva europea del foc com a amenaça po tencial de les poblacions i de les 
explotacions forestals , es crearen les polítiques d’exclusió i extinció total del foc, arribant al cas dels bos-
cos del nord del Canadà, on sovint es va lluitar contra incendis sense tenir en compte que fossin remots o 
insignificants.  
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Afortunadament, els darrers anys ha augmentat el reconeixement que la supressió de tots els incendis fores-
tals no és ni ecològicament desitjable ni econòmicament possible. 
 
Per una altra banda, els boscos boreals són un dels ecosistemes que estan patint més i que són més vulne-
rables als efectes del canvi climàtic. Els últims anys s’ha observat una variació del seu règim d’incendis i es 
preveu que a les regions boreals del nord-oest del Canadà augmenti la freqüència d’incendis i la superfície 
cremada, amb conseqüències ambientals i econòmiques. 
 
Així doncs, per part de l’Administració s’entén que el foc és una part essencial del paisatge forestal cana-
denc i que és necessària una gestió del foc apropiada, que bus qui l’equilibri ideal entre el seu rol na-
tural i la protecció de vides humanes, propietats i  béns econòmics , i intenti mitigar i adaptar-se als efec-
tes del canvi climàtic.  

Al Canadà la competència de la gestió dels incendis recau sobre els governs provincials i cada província ha 
definit el seu pla estratègic de gestió del foc . Algunes províncies han incorporat zones d’observació/
monitorització d’incendis a les zones més despoblades del nord, on no hi ha activitat de la indústria forestal i 
hi ha pocs béns a protegir. En aquestes zones es permet al foc fer el seu paper natural i no l’ataquen si no 
afecta béns o persones. 
 
CAMPANYA D’INCENDIS A L’INTERIOR DEL CANADÀ 
 
Ja posats en context, ens traslladem a una base d’incendis d’una comunitat del nord de la província de Sas-
katchewan, on treballo com a membre d’una esquadra de primer atac . L’operatiu de la base consta de 12 
bombers i 2 supervisors per cobrir una superfície a proximada de 9 milions d’hectàrees , és a dir, unes 
tres vegades la superfície de Catalunya . A causa de la gran superfície a cobrir i la manca de carreteres i 
camins, ens movem bàsicament amb helicòpter o avioneta.  
 

En tota aquesta àrea hi ha un total de 6 nuclis habitats , dels quals 3 són reserves índies. Cada reserva 
consta d’una brigada d’uns 5 bombers que, si és necessari, un cop fet el primer atac als incendis, ens donen 
suport sota la nostra supervisió. Quan l’incendi ja està estabilitzat, la brigada s’hi queda per acabar de rema-
tar el perímetre i els punts calents. 

Figures 29 i 30:  Imatges de l’aproximació a l’incendi de Road Fire i la severitat amb la que va cremar. 
Font: Aniol Ferragut. 
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Saskatchewan és una de les províncies que ha integrat la política de gestió d’incendis popularment 
coneguda com a “let it burn” (deixar cremar) a les zones més aïllades i despoblades . A la nostra zo-
na i a tot el terç nord de la província, fora d’un radi de 20 quilòmetres de les poblacions es considera zona 
d’observació d’incendis, mentre que dins d’aquest radi tots aquells incendis que suposen una amenaça són 
atacats i suprimits. 
 
Excepte a les àrees properes a poblacions, tots els incendis que tenim són d’origen natural, provocats per 
llamps. Cada dia, si la meteorologia ho permet, es fa una ruta de detecció i monitorització d’incendis amb 
avioneta. Per definir aquesta ruta es té en compte el mapa de descàrrega de llamps dels últims dies i el 
sistema satèl·lit de sensors MODIS (http://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/index.php#), el qual detecta punts 
calents amb força precisió i resulta molt útil en zones tan despoblades on difícilment es rep cap avís de co-
lumna de fum. 
 
La monitorització dels incendis  que fem consisteix a fer una avaluació de la superfície cremada aproxi-
mada, del tipus de combustible present i si aquest té discontinuïtats, del comportament del foc per a cada 
part de l’incendi i la direcció del vent. Es perimetra l’incendi i es comprova si hi ha algun bé amenaçat.  

Figures 31 i 32:  Imatges del canvi de direcció de les carreres de l’incendi de Kewen Fire degut al canvi de vent i la se-
veritat amb la que va cremar. Font: Aniol Ferragut. 

Tot i ser zones molt aïllades, a vegades hi ha al-
gunes cabanes de caçadors o pescadors .  
 
En aquest cas, s’instal·la un sistema de ruixadors 
al voltant per defensa-les, o en el cas que el foc 
estigui prou a prop i el seu comportament i les 
condicions ho permetin, s’ataca la part de l’incen-
di que amenaça la cabana amb línia d’aigua o 
cremes d’eixamplament, deixant la resta de l’in-
cendi cremar lliurement.  

Figura 33:  Imatge d’una cabana de pescadors en mig del 
bosc i dotada de sistema d’aspersors per la seva autopro-
tecció. Font: Aniol Ferragut. 
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En comparació amb la realitat europea i especialment la mediterrània, on la densitat de població, el teixit 
urbà i l’entramat de camins i carreteres són molt elevats i on l’incendi és tractat com una emergència amb 
un temps de resposta molt curt, aquí en molts casos l’incendi no esdevé una emergèn cia .  
 
L’escala de treball, tant física com temporal, és més gran. Si no ens trobem en situació d’alerta per risc 
d’incendi, el temps màxim de resposta pot ser de fins a 24 hores. Quan som activats a un incendi com a 
primera resposta, el primer dia som una o dues esquadres com a molt, i si l’incendi ens sobrepassa i es 
preveu que caldran més recursos, s’activen més brigades d’altres comunitats durant els dies següents. De-
penent de les dimensions de l’incendi, la seva severitat i la distància de les poblacions o béns potencial-
ment amenaçats, s’hi envien mitjans aeris com a suport.   
 
El contrast dels recursos que aquí s’envien als incendis amb els que es destinen a les zones antropitzades 
com Catalunya és molt gran. Hem arribat a estar treballant en un incendi d’unes 300 ha. només una es-
quadra de 4 persones, amb el suport de bombarders durant el primer dia. I en incendis més petits, treba-
llant sense suport aeri. Quan un incendi és gran i no es pot estabilitzar el primer dia, s’assumeix que s’hi 
treballarà durant dies o setmanes. A la nit no es treballa i es munta un campament a prop de l’incendi. 

Figura 34:  Campament temporal per al personal 
que gestiona l’incendi de Connel Fire, d’una su-
perficie de 3700ha. Font: Aniol Ferragut. 

Des de principis de juny, quan vam tenir els primers incendis de llamp, fins a finals d’agost, hem anat tenint 
més o menys activitat d’incendis, augmentant en nombre i activitat a mesura que el risc d’incendis augmen-
ta (disminució d’humitats i increment de temperatures i sequera) i disminuint durant episodis de pluja i els 
dies posteriors.  
 
Així, en alguns casos els incendis s’arriben a apagar del tot, mentre que en d’altres resten inactius però 
latents cremant al subsòl (arrels, matèria orgànica del sòl o torba a les zones de torbera), i desperten quan 
les condicions de temperatura i humitat ambiental ho permeten.  
 
Podem tenir incendis de milers d’hectàrees, però no sempre cremen amb la mateixa intensitat ni causen la 
mateixa mortalitat. En alguns casos hi ha grans superfícies on el foc ha cremat les capçades dels arbres i 
on la mortalitat és total, i en d’altres el foc ha cremat de manera irregular algunes àrees de superfície i en 
baixa intensitat, causant molt poca mortalitat de l’estrat arbori.  



ASPECTES A DESTACAR: Article 

Bombers. Generalitat de Catalunya This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 For159  31 

Figures 35 i 36:  Imatges de l’incendi de Fourth Fire, la primera inactiu després de les pluges del 13 de juliol i la segona 
de la seva reactivació el 26 de juliol, 13 dies posteriors. Font: Aniol Ferragut. 

Figures 37 i 38:  Imatges de l’incendi de Fourth Fire, la primera del 6 d’agost (després de la seva reactivació) i la sego-
na del 10 d’agost després d’una nova precipitació a la zona. Font: Aniol Ferragut. 

LA POLÍTICA DEL “let it burn” 
 
La implantació de la política del “let it burn” ha fet que en la darrera dècada la superfície cremada al nord 
de la província hagi augmentat en escreix. El “let it burn” té una base ecològica i econòmica,  però des 
de les comunitats del nord no es veu amb bons ulls.   
 
S’entén aquesta política com un menysteniment més, per part del govern, de les seves terres i el seu estil 
de vida, sense veure l’important paper que té el foc als seus boscos.  
 
Les comunitats del nord estan molt lligades a la caça del caribú i a la caça amb parany per al comerç de 
pells, i atribueixen la davallada de les poblacions de caribú i de les preses amb parany a la gran superfície 
cremada des que s’aplica el “let it burn”.  
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Aquest any, a la nostra àrea, ha estat suau pel que fa al nombre d’incendis i superfície cremada, però al-
tres anys que les condicions de sequera han estat dures han arribat a patir incendis de centenars de milers 
d’hectàrees. En alguns casos, quan l’incendi arribava a travessar el límit dels 2 0 quilòmetres de dis-
tància de la població, era tan gran i cremava amb t anta intensitat que els recursos es veien desbor-
dats i es va haver d’evacuar la població sencera, per seguretat i per la gran quantitat de fum, que va cau-
sar alguns problemes de salut.   
 
Això ha generat certa controvèrsia. Pel que he pogut observar, encara és d’hora per treure conclusions so-
bre les repercussions del “let it burn” al territori. Ara bé, crec que encara manca un treball de consciencia-
ció social i destinar esforços a l’autoprotecció de les comunitats, fent treballs de prevenció per tal de dismi-
nuir la seva vulnerabilitat davant dels incendis que cremen dins de les zones de supressió total. En definiti-
va, encara s’ha d’acabar de trobar l’equilibri entre de ixar el foc fer el seu paper de pertorbació natu-
ral i garantir a la vegada la seguretat de la pobla ció.  
 
CAMPANYA COMPLICADA A ALTRES REGIONS BOREALS 
 
Concretament a la província de Northwest Territories, a la frontera nord de la nostra àrea, aquest any 2014 
està sent un any especialment problemàtic. Està sent un estiu sec amb gran nombre d’incendis simultanis. 
S’han observat comportaments espectaculars que no es recorden en aquestes zones. Northwest Territori-
es també  deixa cremar aquells incendis que es troben a zones remotes, però només amb els incendis que 
amenacen les comunitats ja s’han vist desbordats i han hagut de demanar ajuda a altres províncies, que hi 
han enviat recursos en suport.  
 
Ja han cremat més de 3 milions d’hectàrees en incen dis gegantins , que han afectat propietats i han 
obligat a desallotjar centenars de persones. Per combatre aquests incendis de grans dimensions s’han uti-
litzat tècniques d’extinció a què a Europa no estem acostumats. A la fotografia es pot observar com s’ha fet 
una línia de defensa amb buldòzer de 8 quilòmetres de l ongitud aproximadament, per recolzar una 
crema feta amb ignició aèria a fi d’evitar la propagació de l’incendi.  

Figura 39:  Columna de fum d’un dels molts grans incendis fo-
restals que han afectat aquests boscos de Taigà.  
Font: Facebook@Nwtfire. 

Figura 40:  Imatge de línia de defensa feta amb 
bulldózer i crema d’eixamplament encesa amb mitjà 
aeri. Font: Facebook@Nwtfire. 
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Aquests comportaments extrems i el nombre elevat d’ incendis no només estan passant en alguns 
boscos boreals del Canadà.  Podem fer un repàs d’aquests últims mesos, començant per l’incendi de fi-
nals de maig a la península de Kenai a Alaska, que va obligar a desallotjar diverses àrees, passant pels 
incendis que ha estat patint Sibèria a mitjan juliol, on més de 1.000 persones van ser evacuades i es va 
haver de declarar l’estat d’emergència, fins a l’incendi de principis d’agost a Suècia, que ha estat el més 
gran dels últims 40 anys, amb el resultat d’una persona morta i milers d’ evacuats.   
 
Salvant les distàncies i sent conscient que la densitat demogràfica no és la mateixa i, en conjunt, els eco-
sistemes europeus són diferents, a Europa també hi ha la necessitat d’acceptar el fo c com a fenomen 
natural i desenvolupar polítiques d’integració del foc en la gestió dels nostres paisatges .  
 
És interessant mantenir una mirada cap a aquells països que encara tenen grans extensions de boscos no 
alterats per l’activitat humana, amb fenòmens de pertorbacions naturals com són els incendis, per tal d’in-
tentar entendre i trobar l’equilibri que permeti  mantenir o mimetitzar el rol que té el foc als ecosistemes, 
adaptar-nos al seu règim d’incendis i aprendre a conviure-hi, tot creant unes masses forestals amb menys 
continuïtat i càrrega de combustible per minimitzar els riscos sobre la població.  

ENLLAÇOS RELACIONATS 
 
1. Northwest Territories 

http://www.nwtfire.com/cms/nwt-fire-map 
https://www.facebook.com/pages/Nwtfire/102519276560938?fref=ts 
http://m.huffpost.com/ca/entry/5574337?ncid=tweetlnkushpmg00000067 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84002&src=fb 

 
2. Alaska 

http://inciweb.nwcg.gov/incident/3878/ 
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=83776 

 
3. Sibèria 

http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/news/state-or-emergency-in-siberias-largest-permafrost-region-due-to-
wildfires/ 

 
4.  Suècia 

http://m.europe.wsj.com/articles/thousands-evacuated-one-dead-as-swedens-forestfire-rages-on-1407230183?
mobile=y 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84155 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5929214 
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Jornades CUIMPB 2014: Los incendios forestales en i nterfaz urbana: hacia una integración 
del riesgo en la planificación del territorio  

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch organit-
zen un nou cicle de xerrades tècniques durant els dies 27, 28 i 29 d’octubre a Barcelona , en les quals es 
discutirà sobre la problemàtica dels incendis forestals en entorns amb urbanitzacions, pobles i ciutats. 
 
El món operatiu de l’extinció podrà explicar de primera mà problemes, reptes i propostes per poder gestionar 
millor aquest tipus d’emergències, així com el món de la planificació podrà aportar els seus plantejaments 
d’ordenació del territori per resoldre entre tots aquesta problemàtica que ens afecta cada vegada més. 
 
Enllaç a la web on hi ha els continguts, programa detallat i inscripcions:  
http://www.cuimpb.cat/index.php?
pa-
ge=shop.product_details&category_id=54&flypage=flypage.tpl&product_id=272&option=com_virtuemart&Itemid=53&lan
g=es 


