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Especial incendis 
d’hivern als Pirineus 

Lo Forestalillo 



1. DISPONIBILITAT DE COMBUSTIBLE 

Factors que van facilitar la quantitat de combustible disponible: 
• la parada vegetativa de les plantes a l’hivern, que fa que circuli menys saba i estiguin més seques. És la seva 

adaptació a l’aire fred de l’hivern.  
• la sequera acumulada a tota la meitat oest del país, tot i les pluges del novembre, l’any passat va ploure menys 

del normal a la meitat oest del país. No va ser extrema però sí que es va deixar sentir. 
• els reiterats episodis de vent de nord del final de desembre, gener i especialment gener El vent va assecant els 

combustibles i facilita la propagació del foc ràpida. Al febrer l’episodi de vent de nord va arribar amb una massa 
d’aire anomenada 'siberiana'. A més de ser freda, que per tant ja li cap menys humitat absoluta, és una massa 
d’aire que prové d’un continent i que ha anat perdent humitat a mesura que anava travessant muntanyes i serrala-
des, per arribar aquí extremadament seca. 

• Informació pluviomètrica   

Fig. 3. Precipitació acumulada durant 
l’hivern a Espanya i Catalunya. Les estre-
lles marquen la posició dels incendis. Font: 
AEMET i SMC 

Fig. 6 Drough Code del 01/03/2012 

• Evolució de la sequera (disponibilitat de combustibles vius i gruixuts morts) 

Fig. 2. Pluja del mes de novembre, en 
general molt abundants, defineixen les 
zones que acumularan més sequera. 
Font: SMC 

Fig. 5. Temperatura del mes de febrer. El 
febrer va ser fred i ventós. Colors ver-
mells marca més temperatura del normal 
i Blau menor. Això ha deixat grans acu-
mulacions de vegetació morta, no regis-
trat amb els índex de Drough Code. 

Fig. 4. Percentatge de precipitació 
acumulada respecte al normal. Colors 
blaus són més pluja del normal i 
grocs i taronges menys del normal. 
Font: SMC 



2. APUNTS 

El règim de foc descriu la distribució espacial i temporal de la intensitat del foc. Al Pirineu i Pre-Pirineu Occi-
dental els factors claus són la gran inaccessibilitat del territori i la interrelació entre clima i orografia..  

INACCESSIBILITAT DEL TERRITORI 

Si bé la inaccessibilitat no és una variable típica a caracteritzar 
pels règims de foc, si que té un pes clau en la mesura que sabem 
que ha condicionat la distribució de combustible, d'ignicions i la 
capacitat d'extinció. Més de la meitat del territori té pendents supe-
riors al 40% i està situada per sobre dels 1.500 m d’alçada. A més 
una part del territori queda cobert per la neu i el glaç.  

La dificultat en l’aprofitament com a conreus explica la gran continuïtat de massa forestal, amb més del 
88% de cobertura forestal, de les 518.880ha totals. Però tot i que té una superfície forestal més gran que la 
resta de regions, no és la que té més boscos. La manca de conreus ha facilitat segles d'història d'usos rama-
ders, íntimament lligats al foc.  

A la regió coexisteixen el règim de foc naturals, amb incendis de 
llamp més freqüents entre el juliol i el setembre iniciat a les parts 
altes, amb el règim de foc de pastors, entre febrer i març i iniciat 
des de les parts baixes de les vessants. Aquest doble règim his-
tòric de foc ha condicionat les espècies i estructures de vegeta-
ció que han arribat als nostres dies. Així un 60% dels boscos te-
nen models d’inflamabilitat elevada, i el 25% moderada, i dominen 
les espècies altament inflamables tot l'any, particularment a 
l’hivern i a l'estiu. 

També és el doble règim de foc el que explica en part la relativa 
baixa cobertura d’arbrat dens a la regió (40%), substituïda en 
part per matollars i prats i herbassars (37%), en funció de l’alçada. Fent grans números, calen continuïtats 
arbrades per sobre del 60% per a tenir una elevada probabilitat de focs que propaguen per les capçades de 
l’arbrat dens, que poden generar ambient de foc i comportaments convectius. 

La inaccessibilitat explica també la importància dels incendis de primera generació en aquesta zona. Es 
fan grans per les enormes longituds de perímetres de molt difícil accès, en zones amb grans pendents.  

Les fortes pendents i/o complexa orografia sovint caracteritzen aquests zones més inaccessibles. A més, la 
inaccessibilitat dels perímetres donen al foc més temps perquè focs relativament petits i/o lents acabin tocant 
punts crítics. Això fa que els incendis topogràfics siguin freqüents, i siguin de major tamany que en altres 
zones. 

INTERACCIÓ ENTRE CLIMA I OROGRAFIA 

La recurrència d’hiverns secs, junt amb la parada vegetativa lligada al fred, junt amb el domini d’espècies 
adaptades al règim de foc de pastors expliquen que  un 40% de la superfície dels darrers 35 anys ha cre-
mat a l’hivern, tot i que no tots els anys hi ha campanya d’hivern 

L’hivern al Pirineu es caracteritza sovint pel domini de dues situacions: irrupcions de fronts freds i domini an-
ticiclònic. L’aire fred arriba acompanyat de vents sinòptics forts de nord, perpendiculars a la direcció principal 
dels Pirineus, orientats en direcció est-oest. Per travessar els Pirineus l’aire fred deixa la seva humitat a les 
vessants nord i arriba a les vessants sud molt més sec. Això marca la diferència en el règim de foc. 

Aquestes situacions de vent de nord també afavoreixen la ràpida propagació del foc a les solanes. No només 
per la important diferència en insolació rebuda, també per la generació de contravents. Per tant, en aquestes 
zones afecten les situacions sinòptiques de vent de nord, afavorint els incendis de vent en contravents.   

Les situacions de domini anticiclònic afavoreix situacions d’inversió tèrmica, amb la massa d’aire més freda i 
humida a les valls, i la més seca i càlida en alçada. Això afavoreix la posició dels nuclis petits dispersos ca-
racterístics del Pirineu, molts dels quals estan situats a les solanes a mitja vessant, just per sobre de la línia 
d’inversió hivernal. Aquesta posició junt a l’orografia complexa, facilita l’existència d’incendis d’interfície 
urbano-rural, particularment lligada a la reducció d’ús de llenyes i pastures al voltant dels pobles.  

Règim de foc al Pirineu i Pre-Pirineu Occidental 

El foc està intimament lligat al Pirineu. El propi 
nom, Pirineus prové probablement de la paraula 
grega pyr, pyros, «foc». Algunes llegendes parlen 
de Pirene, filla d’un deu grec, incinerada al morir. 
El foc de la incineració va propagar per les mun-
tanyes fins el punt que les poblacions de 
l’Empordà on vivien els comerciants grecs van 
anomenar Pirineus als massissos coberts de neu i 
flames. 

Les dades històriques sobre foc a Pirineu són 
incomplertes. Bàsicament perquè només inclouen 
allò que en cada moment s’ha considerat incendi 
forestal. Això històricament només incloïa les 
zones d’utilitat pública, i actualment no inclou les 
zones amb cremes controlades o prescrites. 
Tot i aquesta mancança, sabem que com a poc 
tot el territori crema cada 400 anys. Una desena 
part de la superfície forestal com a poc ha 
cremat en els darrers 35 anys.   
Els focs a Pirineu i Pre-Pirineu han es-
tat des del 1968 el 46% de la superfí-
cie cremada a la regió de Lleida 



Els incendis de primera generació són aquells que s’escapen per longitud de perímetre. Està relacionat amb 
paisatges forestals continus, on manquen accessos fins on ancorar maniobres en diferents punts del períme-
tre. Al nord d’Europa són habituals en zones de sols arenosos i acídics, pobres en nutrients i dominats per 
extensos bruguerars. A la Península Ibèrica són habituals en zones d’alta muntanya, lligat als forts desnivells 
que s'han de cobrir i al domini de lo pastoral sobre lo agrícola. A Catalunya en són un clar exemple el Pirineu 
i Pre-Pirineu, els massissos de la Serralada Ibèrica, especialment Ports de Tortosa, però també zones de 
Cardó, Tivissa o al massís de Montsià. 

RECOMANACIONS PER INCENDIS QUE S’ESCAPEN PER CONTINUÏTAT DE COMBUSTIBLE 

• Les estratègies i maniobres a implementar en aquests incendis han de tenir una alta penetrabilitat. Tot i 
que l’alta pressió allarga la longitud de les línies, no es poden basar només en la construcció de línia 
d’aigua entre punts d’emplaçament.  

• En aquests incendis adquireixen importància l’helitransport de personal per a executar línies de de-
fensa amb eines manuals, l’ancoratge amb foc tècnic aprofitant corriols o discontinuïtats, la cons-
trucció de línies amb maquinària pesada on les pendents ho permetin o l’escalonament de moto-
bombes d’impulsió com a prolongació de la instal·lació feta des d’un vehicle autobomba quan aquest 
arriba al seu límit hidràulic, o com a una eina independent ajudada i treballant amb cooperació amb els 
mitjans aeris 

• En aquests incendis són claus els experts que 
saben anticipar i aprofitar les micro-
oportunitats que ofereix el terreny (bancals, cor-
riols, canvis de combustible, roquissars, etc). És 
personal amb experiència en aquests tipus focs 
que saben identificar les petites discontinuïtats 
aprofitables en condicions de foc i interaccions de 
vent i terreny particulars. Han d’ocupar posicions 
claus en aquestes maniobres els bombers GRAF 
amb més experiència o els bombers dels parcs 
locals amb una llarga experiència. I contar amb 
l'assessorament de coneixedors del territori (ADF, 
agents rurals, ...) és molt valuós. 

• Els temps d’arribada dels recursos d’extinció i la 
seva potència d’atac es veu disminuïda. Les es-
tratègies de prevenció han d’anar molt enfocades 
a la auto-protecció de cases, granges, nuclis habitats o infraestructures de serveis.  

• En cas d'existir nuclis de població dispersa, molt freqüent en aquest tipus de paisatge, la prioritat serà 
la protecció de punts sensibles. Tot i això, no es pot descuidar l’estudi de potencials i oportunitats 
d'extinció (rastreig), perquè tant aviat com hi hagi uns pocs recursos disponibles es puguin concentrar 
en evitar que l'incendi arribi a punts crítics des d’on s’obriria a grans potencials.  

• Si les condicions meteorològiques són adverses, poden ser fàcilment incendis de llarga durada. Pot 
abarcar diferents situacions sinòptiques, i per tant portar canvis en el patró de comportament. Això és 
clau a l’hora de prendre decisions sobre la priorització estratègica dels esforços. A més, cal portar molt 
bona gestió dels relleus de personal, material i informació.  

• La menor capacitat d’extinció en aquest tipus d’incendis permet que els comportaments de mitja o bai-
xa intensitat cremin percentatges significatius. Els danys que l’incendi pot provocar depenen del com-
portament amb que arriba el foc. Aquest és un altre factor clau en la presa de decisions i priorització 
d’oportunitats, particularment per decidir què extingir i què deixar cremar perquè compleix objectius 
de gestió del terreny i/o de la gestió dels recursos disponibles. 

• El percentatge d’arbrat dens és clau per reduir la probabilitat de focs de capçades, que multiplicaria els 
problemes. Per a mantenir espais oberts cal fomentar les activitats de ramaderia, les cremes prescri-
tes, programes d’acompanyament a l’ús tradicional del foc, o el maneig de parts de l’incendi en ob-
jectius de gestió. I tenir en compte aquests criteris en els programes de restauració del medi.  

Recomanacions operatives per incendis de primera generació 

Incendi de Godall, al Montsià,  el 22/02/2010. Aquest flanc s’ha 
treballat sense línia d’aigua, ancorant-lo a una feixa de roques, a 
bancals a la part baixa i corriols per conectar entre feixes 



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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologia del foc: Incendis amb baixa, mitja i alta severitat 

Un concepte clau a tenir en compte és la pirodiversitat i, per tant, de la diversitat d’efectes i severitats 
biològiques de l’incendi sobre el territori.  

La variabilitat de condicions meteorològiques durant l'any sumada a l’heterogeneïtat de com es succeei-
xen les pertorbacions (nevades, ventades, incendis, sequeres,...) fa que els processos naturals de les 
plantes i animals siguin diferents en pocs kilòmetres quadrants, a la vegada, que els patrons a la que 
aquests processos es manifesten es mantinguin a gran escala. Per exemple: podem tenir incendis que 
afectin de manera molt severa a les solanes de Pirineus occidentals i, en canvi, cremin amb baixa intensi-
tat les obagues del mateix sector.  A la vegada que poden haver solanes d’aquesta zona que hagin estat 
pasturades i on el foc no propagui i d’altres al cantó abandonades on cremi amb intensitat.  

Aquest sumatori de variabilitat ambiental i dels patrons de les pertorbacions principals explica l’alta diver-
sitat i la importància ecològica dels seus paisatges com a patrimoni natural. Estructuralment, i només a 
escala d’espècies, s’hi troben 11 espècies forestals dominants que hi són presents amb una de les majors 
abundàncies relatives a Catalunya.  Aquests paisatges contenen més de la meitat de les espècies fores-
tals inventariades del país, algunes de les quals, com l’avet i el bedoll només són abundants en aquesta 
regió.  

A part de les conseqüències mediambientals cal tenir present un efecte sobre l’economia i possibilitats de 
desenvolupament de la població local, doncs aglutina el principal reservori d’aigua dolça del país 
(conca superior del Segre i les Nogueres), garantint el subministrament d’aigua de boca, possibilitant un 
ventall molt ampli d’usos productius (sectors primari, secundar i terciari), així com una part significativa 
dels propis requeriments biològics dels ecosistemes d’aigües avall. Els boscos, en aquest cas són alhora 
un aliat i un gran competidor, ja que al mateix temps que faciliten la captació i redueixen l’erosió també 
faciliten l’evapotranspiració d’una part important de l’aigua a través de la seva activitat vegetativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de l’incendi de Torre de 
Capdella, de 100 ha 



3. ASPECTES A DESTACAR 
INCENDI ÀGER 6/2/2012, RELL, 45.6 ha 

Dades generals: 47.9 ha cremades. 
5 km de perímetre estabilitzats en 4 hores i 20 minuts (aprox), controlats en 19 h i 
40 min més 
Avis a les 13:43. En una hora havien cremat unes 40 ha.  

Incendi de disseny: Vent 
amb relleu, contravent 

VEGETACIÓ:  Matollar, alzinar empobrit i repoblació de pi 

INTENSITAT: Mitja intensitat 

Situació sinòptica: 
Vent de nord-est. Fort.  

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
400 ha  

Antorxeig puntu-
al a sostingut. 

3-6 m 1100 m/h No observats 

    
  

Zona verda, representativa del 
combustible cremat i zona ne-
gra, del Flanc dret 

Flanc Esquerre, part alta a la franja de 
pineda de repoblació. 

Límit d’una de les carreres de cap i 
consum de les capçades. 

 Elements a destacar 
Patró de propagació: el moviment de l’incendi segueix dues pautes, en 
general com a contravent de vent del nord (cap i FE) i a les parts desven-
tades amb un moviment topogràfic (FD).  
La columna partida en alçada pel vent de W/NW, incendi dins de la zona 
del fogony.  
Als flancs a les zones de matoll sense combustible fi es paraven sols.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situació sinòptica de vent de nord-est, amb 
massa d’aire continental siberiana molt seca, 
del 3 al 9 de febrer, després d’un fi de de-
sembre i de gener ventós. 
Font: www.wetter3.de 

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 al 
Pre-Pirineu. 
Font: www.meteoclimatic.com  
 

 
 
 
 
 
Font: SMC 



 Mapa de perímetre Mapa de maniobres 
 

Estratègia d’atac 
Es deixa propagar el cap preveient que xocarà contra 
la cinglera i es concentren els recursos al flanqueig des 
de la cua. Des de el primer moment es priotitza el flanc 
dret per tal que no entri al Barranc de Colobor (major 
potencial per ser una vall topogràfica). Posteriorment 
es treballa el flanc esquerra per retallar la progressió 
del flanc que el contravent va obrint. Finalment es re-
mata amb eines els punts calents del cap i parts altes 
dels flancs. 

Tàctica d’atac 
Atac directe sobre els dos flancs amb maniobra combina-
da: línia d’aigua (LA) + eines manuals (EM). El flanc dret 
es treballa  amb eines manuals per davant de la línia 
d’aigua, ja que és el flanc amb major potencial però me-
nor intensitat ja que el foc entra a l’obaga.  
El flanc esquerra es treballa inicialment amb línia d’aigua, 
la qual arriba fins a mitja vessant, a partir d’allà amb ei-
nes i una crema per definir el perímetre (CRD) fins al ro-
quissar i ancorar-la en la línia de defensa que es fa manu-
alment. 

 Comportament de foc 
En la zona de la repoblació de pinassa d’uns 60 anys 
uns 7-8 m les carreres de cap, tant del cap com de 
l’obertura del flanc esquerra (afavorit pel contravent), 
han cremat amb antorxejos sostinguts o amb foc pas-
siu de capçades.  
Tot i aquest comportament de mitja i alta intensitat no 
s’han observat focus secundaris. 
En la zona fora d’alineació el flanc s’aturava sol. 

  
Velocitat avanç calculades Nº recursos Velocitat 

Tram 1. FD. 750 m EM+LA 3 BRP + GRAF 
lleida  

  

Tram 2. FE. 840 m LA    

Tram 3. FE. 330m EM+CRD GRAF BCN  (3) 
+ GRAFUT (1) 

 330 m/h 

     

     

  

Imatges dels valors de temperatura, humitat relativa i vent de l’estació meteorològica del Monestir de les Avellanes. La ratlla 
marca la hora d’inici del foc. Font: SMC  



INCENDI CABDELLA, RELL, 20/02, 100.7 ha 

Dades generals: 100.7 ha cremades. 
10.5 km de perímetre estabilitzats en 26:31 h (aprox), controlats en 23:08 més 
Avis a les 15:17.  

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu. Contra-
vent als Pirineus 

VEGETACIÓ dominant: MATOLLAR 
Espècies principals: Bàlec, pi negre, roure 

INTENSITAT: Superfície mitja-alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Vent de nord-est 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
1360 ha  

Superfície 3—5 m 800 m/h No observat 

   
Entre les 15:17 i les 19:30 el foc se 
situa en una zona de cingleres de 
molt difícil treball tant pels mitjans 
terrestres com pels aeris per les 
turbulències del vent.  

Entre les 19:30—21:00 el foc so-
brepassa la cinglera i el cap entra 
en la zona del contravent. El foc 
porta unes 25 ha 

Entre les 21:00—22:00 el foc crema tot 
el contravent fins que el cap queda anco-
rat en una zona amb moltes discontinuï-
tats. Al dia següent queden punts dels 
flancs dret i esquerre  que continuen 
descendint lentament. 

Elements a destacar 
Incendi de contravent del vent de nord en una vall de 
Pirineus. La situació persistent de vent i aire sec ha deixat 
el combustible molt disponible. A destacar però la manca 
de focus secundaris a llargues distàncies, probablement 
degut a que les partícules enceses es refredaven ràpida-
ment mentre volaven. 
- Cremen 72.1 ha de pastures i bàlec (escobes), molt dis-
ponible 
- Cremen 14.7 ha de pi negre de repoblació on fa una 
crema sota-arbrat afectant menys del 10 % de la coberta 
arbòria. Això sí, consumeix parcialment les restes al terra 
d’una aclarida recent. 
- Cremen 13.9 ha de roureda, afectant menys del 5% de 
la coberta arbòria.  

 
  

En blau fluix les zones amb ratxes de vent de 
40-50 km/h a Pirineu i Pre-Pirineu, i en blau 
més fort de 55-65 km/h a l’Empordà.  
Font: www.meteoclimatic.com 

Situació sinòptica de nord-est. Després 
d’un fi de desembre i fi de gener ventós, 
entra una massa d’aire continental siberi-
ana molt seca des del 3 de febrer que ja 
està en retirada.  
Font: www.wetter3.de 

Temperatura de rosada extrema-
dament baixa a Pirineu i part del 
Pre-Pirineu, entre –20 i –30 ºC. 
Les temperatures a 1.500 m 
d’alçada rondaven els 0-5 ºC.  
Font: www.meteoclimatic.com 
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 Tàctica d’atac (llegenda a la pàgina següent) 

Flanc dret. Sector geogràfic a la part baixa  i funcional la part alta.  Es planteja ancorar-lo abans d'arribar al fons de barranc.  

 Estratègia de l’atac al perímetre 
Dia 1. Contenció de la part baixa del perímetre per evitar que traspassi els dos fons de vall. 
• 1ª Prioritat: flanc esquerre, com més baix estigui, major serà l'espai de carrera del contravent. 
• 2ª Prioritat: tancar el cap abans que es situï al contravent 
• 3ª Prioritat: un cop el cap va coronà i es va situar a contravent corrent per tota la carena, la prioritat va ser tancar la cua amb 

flanc dret per evitar que es resitués i agafes la repoblació en plena alineació. 
• Resultat: 20% del perímetre contingut aprox. Es redueix l’espai de carrera, però el cap es situa al contravent. La inaccessibili-

tat dificulta establir maniobres més enllà de la cua. Els dos flancs, però avancen lentament 
Dia 2. Contenció de les parts dels flancs amb més potencial i facilitar l’accés terrestre a tot el perímetre. Prioritat: 
• 1ª: flanc esquerre part alta, evitar que traspassi el barranc i pugui fer carreres topogràfiques ascendents a la repoblació. 
• 2ª: flanc dret, les llengües descendents que poden tocar cul de barranc i fer carrera topogràfica ascendent. 
• 3ª: obrir els trams de pista gelada amb maquinària pels dos flancs.  
• Resultat: 80% del perímetre contingut aprox. El perímetre queda a 60 i 180 m dels punts crítics (flanc dret i flanc esquerre 

respectivament. S’havien identificat línies de contenció on ancorar possibles maniobres en foc per confinar el foc del flanc es-
querre si la maniobra que es feia hagués fallat. Una avaria mecànica de la maquinària impedeix obrir l’accés als vehicles pel 
tram de pista gelada del flanc dret, però els bombers obren el gel de la pista del  flanc esquerre amb eines mecàniques 

Dia 3. 100. Contenció total del perímetre. 

 Hora inici de maniobra des de l’avís     

PEV1 1 h. Atac i remat LA + EM + MAER.    

PEV3 6 h. Atac i remat LA + EM.    

PEV5 9 h. Atac i remat LA + EM. 
16 h. Atac i remat LA + EM + MAER. 

   

CRD1 16 h. Atac MAER. 
28 h. Atac CRD + EM. 

   

EM 16 h. Atac MAER 
40 h. Remat EM. 

   

Flanc esquerre. Sector geogràfic la part baixa i funcional la resta. Es planteja ancorar-lo abans d'arribar al fons de barranc secundari . 

PEV2 40 min. Atac i remat: LA + EM + MAER    

CRD2 16 h. Atac i remat CRD + EM    

EM + MAER 16 h. Atac MAER+ EM.  Part alta. 
16 h. Atac EM + MAER. Part mitja 
40 h. Atac EM. Part baixa. 

   



A destacar la crema sotarbrat amb poca afectació a la coberta arbòria principal (baix), tant a la repoblació de pi 
negre (Pinus uncinata) recentment tractada al flanc dret, com sota les rouredes del flanc esquerre. 

Llegenda maniobres: 
LA: línia d’aigua 
LA + MAER: línia d’aigua amb suport 
de MAER 
LA + EM: línia d’aigua amb suport 
d’eines manuals 
LA + EM +  MAER: línia d’aigua amb 
suport d’eines manuals i MAER 
 
CRD + EM: crema de definició de perí-
metre sense suport d’aigua 
CRD +LA: crema de definició de perí-
metre amb suport d’aigua 
CRE: crema d’eixamplament 
 
CF: contrafoc 
MP: maquinària pesada 
EM: eines manuals 



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).  

 +  +  +

+  +  + 
 



INCENDI Viu de llevata, RELL, 08/03/2012, 213.8 has 

Dades generals: 213.8 ha cremades. 
11.3 km de perímetre  
Avis a les 13:13.  9/3 17:17 Controlat i 11/3 19:19 Extingit. 

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu. Vent 
de Nord als Pirineus. 

VEGETACIÓ:  Boscos de Pi roig i rouredes 
Espècies principals: pi roig, roures, bedolls i matollar 

INTENSITAT: alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Nord 

Estrat de 
propagació 

Longitud flama Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
XXXXX ha  

capçades 15-20 m capçades. 
1-2 descendent, cua 

- 250 m 

  

  
 
  

Amb fletxes vermelles l'extrem 
superior i inferior del incendi, i on 
s'aprecia fàcilment la riquesa en 
diversitat del paisatge afectat per 
l'incendi. 

Fageda al flanc dret cremada en bai-
xa intensitat. L'estructura de pi roig a 
la part baixa crema amb més intensi-
tat (LF 2-3 metres) i les rouredes de 
la part baixa al flanc esquerra també 
cremen en baixa intensitat 
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 Estratègia 
Ancorar cua i flanc esquerra per evitar el foc topogràfic del dia proper si el foc creua el barranc (zona 1) 
 



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 
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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. 


