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Gràfic 1. Serveis totals i per regió segons el tipus 
de serveis de vegetació des del 01/06/12 al 
14/07/12.  
Com es pot comprovar aquest període inclou les 
revetlles de Sant Joan i Sant Pere,per aquest motiu 
les zones amb més densitat de població (REMS i 
REMN), així com la zona seca (RET) tenen un nivell 
alt de serveis urbans (VU) i en la interfase urbana i 
forestal (VF). També cal destacar la incidència del 
serveis de vegetació agrícola (VA) lligades a la zona 
de cereal de la RELL, RET i REMS. 
 

Gràfic 2. Mbs13 (serveis de vegetació forestal) des 
del 01/04/12 fins al 14/07/12. On es compara amb 
l’evolució normal (gris fosc, percentil 50% del darrers 
10 anys) i l’evolució menor del normal (en blau).  
Les pluges de principis de juliol han fet baixar el nivell 
d’activitat de foc forestal (VA+VU+VF) que s’havia 
mantingut superior a la mitjana dels anys anteriors.  
Els pics d’activitat de maig i juny es corresponen amb 
les frenades dels episodis de pluges i la seva durada i 
afectació sobre el territori.  

1. QUÈ HEM TINGUT? 

 14/07/2012 14/07/2011 

Número de 
serveis  

(VA+VU+VF) 
4767 3309 

Superfície 
(ha) 6987,3 697,2 

Tendència comparada (entre 
2011 i 2012) des de principi 
d’any fins: 

• Evolució dels serveis de vegetació  Font: DGPEIS 

Figura 1. Nombre de serveis (VA+VU+VF) des del 05/06/12 
fins al 14/07/2012 i serveis de superfície major de 5 ha. 



2. DISPONIBILITAT DE COMBUSTIBLE 

• Herbòmetre i seguiment del combustible Font: elaboració pròpia  

Les pluges de l’abril no varen remullar suficientment i va acabar l’estació catalogada com a seca sobretot a la meitat de ponent i 
normal o seca a la meitat oriental. Aquesta situació de partida unida a les primeres entrades de sud han comportat que la dispo-
nibilitat de combustible anés augmentant durant el mes de juny i entréssim en campanya de manera molt més activa que un any 
normal.  
Els incendis que han comportat antorxeijos i focs de capçades s’han produït només  en aquells llocs on el pi blanc començava a 
llençar l’acícula vella i feia augmentar el combustible fi mort en alçada de manera suficient per propagar-s’hi. 
Les pluges de principis de juliol han estat molt irregulars, on ha plogut més de 25 l/m2 han humitejat els combustibles morts, 
però on ha plogut menys la remullada ha esta tant lleugera que aquestes darreres calorades i baixes humitats els han tornat a 
assecar (foc de Vilaverd a la Conca de Barberà, Sant Feliu Sasserra al Bages, Masies de Voltregà a Osona,...). 

 
 
 
 
        
                  
 
 
 
 
 
 
 

             

• Comparativa de l’Índex de Sequera acumulada (Drought Code) Font: DARPAMN 
 

• Informació pluviomètrica  Font: DARPAMN 

Figura 2. Pluviometria acumulada els mesos 
d’abril i juny 2012. 

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

Figures 4 i 5. Índex de Sequera (Drought Code) a partir de les dades del DAR-
PAMN, de mitjans de maig (15/05) i finals de juny (28/06) respectivament. 
S’observa quines zones s’han assecat més ràpidament, com les comarques d’interior i 
franja costanera.  

Figura 3. Imatge del càlcul teòric de 
l’efecte de la precipitació caiguda en-
tre l’1 i el 7 de juliol en el contingut 
hídric del sòl.  
Aquesta és una altra manera de tenir 
en compte quan tornaran a patir dèfi-
cit hídric les plantes vives (matolls i 
arbrat) i, per tant, previsiblement 
tornaran a assecar els seus teixits. 
D’aquesta manera es pot preveure a 
grans trets quan tornarem a tenir 
intensitats elevades de foc afectant 
antorxeijos de matollar i arbrat.  

Figures 6. Índex de Sequera (Drought 
Code) del 29/06 de 2011, per compa-
rar la situació respecte l’any passat. 

Figures 6 i 7. Procés d’assecada de part 
de les fulles del pi blanc per fer front al 
dèficit hídric i millorar l’eficiència fotosintè-
tica. Aquest procés es repeteix cada estiu i 
mentre dura s’augmenta molt la càrrega 
de combustible fi mort a les capçades i 
matollar. Això permet que foc de superfície 
pugi a les capçades més ràpidament i tin-
guem comportaments de foc més intensos 
dels que s’havien observat abans i després 
d’aquest període de buidat de fulles de les 
capçades. Font de les fotos: GRAF Girona.   



 
INCENDI ALBIOL 04/02/12, RET, 68.2 ha 

3. ASPECTES A DESTACAR 

Dades generals: 68.2 ha cremades. 
6.9 km de perímetre, estabilitzats en 8 hores i 15 minuts controlats en 2 h i 6 min 
més. 
Avis a les 11:14 h. En una hora havien cremat unes 14 ha.  

Incendi de disseny: Vent 
amb relleu, contravent 

VEGETACIÓ:  MATOLLAR I REGENERAT de pi blanc 

INTENSITAT: Mitja intensitat 

Situació sinòptica: 
Vent de nord-est. Fort.  

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
1200 ha  

Antorxeig 
puntual 

3-6 m 400 m/h 10-25 m  

 Elements a destacar 
L’incendi evoluciona cap a l’est en dinàmica de contravent,  aturant-se a la carena i 
amb noves carreres ascendents del flanc dret. L’incendi està totalment ubicat al perí-
metre del 2000, cremant regenerat i replantació.  El foc no ha estat massa ràpid i la 
propagació ha estat pel matoll continu. Els flancs que no estaven en plena alineació 
eren capaços de fer salts. Un flanc descendent al flanc dret nomes amb el vent a 
favor (pendent en contra) ha fet un salt de 15-20m, mentre que de cap eren a 30 
m. El combustible de 10 i 100 h era parcialment disponible. Els trams descendents 
en molts llocs s’ha aturat en corriols i parets de pedra.  
 
Els incendis del 1949, 1970, 2000 i 2012 a la mateixa zona, segueixen sempre el 
mateix patró: segueix carenes als contravents i s’obre als nusos de barranc, com es 
veu a la imatge de l’esquerre. Aquest coneixement va permetre no només ser més 
eficient en l’extinció sinó també pre-planificar l’actuació a la urbanització. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: @dylantruck. Parc de Tarragona. Bombers 

Situació sinòptica de vent de nord-est, amb 
massa d’aire continental siberiana molt 
seca, del 3 al 5 de febrer, després d'un fi 
de desembre i de gener ventós. 

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

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

2012 

   
  

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



3. ASPECTES A DESTACAR 
apa de perímetre i maniobres 

 

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

Estratègia i Tàctiques  
Es planifica l’actuació preveient dos sectors geogràfics/ funcionals: 
Sector 1: Incendi forestal. Prioritat flanc dret ja que és el que té més potencial i duu als diferents elements vulnerables 

i a la urbanització. Prioritzar els punts crítics que obren noves carenes:  
• Cua - flanc dret, per evitar que s’obri per la carena del sud. El  flanc dret –cua es controla a la carretera entre 

els punt quilomètric 5.5 i 6.5 amb una crema d’eixamplament i línies d'aigua. 
• Flanc dret cap. Per evitar que s’obri per la carena del sud-est. Es controla amb eines manuals i línia d´aigua 
• Flanc esquerre cap. Per evitar que s’obri per la carena  de l’est—nord est,  el flanc dret—cap es controla amb 

una crema d’eixamplament ancorada al camí, i eines manuals que estabilitzen el foc per davant de la línia d'ai-
gua. 

Sector 2: Urbanització potencialment afectable per l’incendi. On s’assigna grup rescat propi, sergent cap de sector i 
inicialment dos vehicles d’aigua per reconèixer zona (cases més vulnerables, localització hidrants, etc). Objectiu 
d’aquest dispositiu és conèixer la urbanització, i en cas de que hi arribi actuar prioritzant les afectacions a vivendes 
observades. 
Es gestionen 10 vehicles més preveient que el pitjor escenari potencialment es pot donar i així poder sobredimensio-
nar els recursos tan en el sector 1 com en el 2. 
Es gestiona amb subdirectora territorial d’Interior amb l’ajuntament de la Selva del Camp un alberg amb 100 llits de 
capacitat per albergar possibles persones evacuades de la urbanització on  a més tenen garantit el menjar si s’escau. 
Amb Mossos es preveu dispositiu per la possible evacuació selectiva (hi ha cases que millor confinar ja que no tenen 
cap risc), se’ls hi dona instruccions de quin és el missatge que han de donar per evitar situacions de “psicosis”. També 
preparar el dispositiu per tallar la carretera C-14z.   



3. ASPECTES A DESTACAR 



3. ASPECTES A DESTACAR 

INCENDI Solius, REG, 09/03/12, 393,5 ha 
Dades generals: 
Avis a les 14:01h  
10/3 17:21h Fase de control i 18:50h Controlat. 12/3 19h Extingit. 

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu (09/3) +  
Topogràfic (10/03) 

VEGETACIÓ: Arbrada densa 
Espècies principals: suro, pinastre i matollar d’alzinar 

INTENSITAT: alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Final de Vent de Nord-Est 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama màx 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
1000 ha  

Capçades 
passiu 

Cap: >10 m  
Flanc: 5-8m 

Mitja 0,8 km/h 
màx. 1,6 km/h 

200-400 m 
DC 01/03/12 

 Elements a destacar 
Avís de risc del 6 al 9 de març amb descripció de comportaments dels 
darrers incendis i el tipus de propagació prevista per l’episodi amb 
l’incendi de Sant Feliu de Guíxols 2003 de referència a la zona. 
Disponibilitat de combustible: Només propaga de cap i flancs inso-
lats, ni flancs fora d’alineació ni de cua. 
Moviment del foc: conduït inicialment per la tramuntana suau (NE) 
que avança de cap (mapa full següent: fletxes amb contorn negre indi-
quen generadores de focus secundaris). Els flancs s’obren molt poc, 
només el de l’esquerra que té pendent per fer carreres laterals (zona 
Roques Bessones i Obaga Montclar). A partir del vespre passa a ser foc 
topogràfic nocturn perquè la tramuntana s’aixeca i deixa d’afectar. 
Els punts crítics sota l‘efecte del vent són els inicis de les serres aline-
ades al vent (Monclar-Sant Baldiri, Muntanya d’en Bonet i Montagut-
Sant Grau). Topogràficament els punts crítics són les obertures per les 
rieres de Sant Baldiri, Riera de Verderes i afluents.   
Punts sensibles: cap proper a la zona però sí en el segon potencial 
(urbanitzacions Sant Llorenç, Sant Grau, Salionç,...) 

  Episodi caracteritzat per venir 
d’un dels hiverns més secs, el 
4rt més sec des del 1907 
(dades de Girona). Els darrers 
3 mesos s’havien recollit a la 
zona només 35 l/m2 i el mes 
de febrer només mig litre.  
L’episodi de vent però és molt 
més suau que el del 2003, 
quan es va arribar a 11 dies 
de vent molt fort (cops de  

 
Imatges del wetterzentrale.de de 850hPa i 500hPa 

Dades estació de Castell d’Aro del 
9 i 10/03 amb informació de vent 
(velocitat i direcció). Font: SMC 

més de 90km/h) 

    
  

Columna vista des de la C65 de la 
primera carrera ascendent des de 
Solius a la carretera de Mas Patxot 
a Can Duran  

Columna vista des de la carretera 
de Sant Llorenç a Sant Grau de la 
segona carrera a la baga de Mon-
tclar  

Desplom de la columna després del gir 
amb caiguda massiva de focus secunda-
ris entre Can Duran i Serra de les Comes 
(similar a Maçanet Residencial 2003) 



3. ASPECTES A DESTACAR 
Estratègia 

1. Tancar cap des del FD per evitar que arribi a crtra. Mas Patxot-Can Duran i la tramuntana se l’endugui cap a Can Duran 
2. Confinar l’incendi que no afecti les serres principals: 

• Tancar flanc esquerre per evitar obertures Roques Bessones i Baga Montclar perquè no afecti al Matxacuca-
Montclar 

• Frenar el cap a la carretera Sant Llorenç-Sant Grau per evitar afectació Puig Cadiretes 
3. Assegurar el perímetre als punts crítics de les rieres que puguin propagar topogràficament l’endemà al matí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comportament de foc 
Hi ha 2 escenaris diferents: 
• 1er dia fins al vespre amb presència de tramuntana de 

NE a les parts altes i que estira el foc amb salts de 
focus secundaris. Potencial a partir dels eixos de care-
na alineats al N. Longitud de flama: cap: 10-15m, FD: 
7-8m i FE: 2-3m, cua: 1m 

• Vespre i 2on dia: la tramuntana s’aixeca en alçada i el 
comportament esdevé topogràfic a la zona de la riera 
de Sant Baldiri i riera de Verderes. Potencials en els 
fons de les rieres. Cap: 6-10m, flancs: 1-2m, cua: 
parada sola. 

Salts de focus secundaris claus: 
1er 2 a roques bessones (300m) 
2on 1 a part baixa FE  al PEV Girona (200m) 
3er uns quants a can duran– serra de les comes (200-400m) 
4rt 1 que salta pista a Can Crispins des de riera de sant Baldi-
ri (5m) 
 
Es disposarà de més informació en properes edicions 

més complertes o al retorn d’experiències 

Imatge amb les carreres principals, velocitats de 
propagació del cap de l’incendi i hores aproxima-
des en cada moment de l’avanç del cap del foc 

 

Tàctiques 
Atac directe amb línia d’aigua sense suport inicial de mitjans 
aeris als flancs i cua. Cap per sobre la capacitat d'extinció. Con-
finament i protecció dels elements sensibles. Atac paral·lel al 
cap amb cremes d’eixamplament per eixamplar efecte franja 
desbrossada prevista i executada del Pla de Prevenció 
d’Incendis a la carretera de Sant Grau i cremes de definició de 
perímetre a la zona cremada sinuosament del Puig d’en Gros. 
 
Desajust en el plantejament inicial de l’incendi:  
• Estratègia de tancar el cap del foc > potenciar flanc dret 
• Estratègia de prioritzar flanc amb potencial > potenciar 

flanc esquerra per evitar afectació baga de Can Montclar 
i Puig de Matxacuca 

 
La simultaneïtat amb els focs de Pirineus implica manca de su-
port inicial de mitjans aeris per comandament i descàrregues i 
personal GRAF. 



3. ASPECTES A DESTACAR 

INCENDI Rasquera, RETE, 15/05/12, 2797ha 

Dades generals: aprox. 2797 ha cremades. 
Superfície primera hora aprox. < 10 ha 
Avis a les 12:37h. Columna de fum entre Rasquera i El Perelló, al barranc de la Font 
del Teix 

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu. Subsi-
dència 

VEGETACIÓ:  Matollar i pinedes 
Espècies principals: argilaga, pi blanc i pinassa 

INTENSITAT: alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Nord 

Estrat de 
propagació 

Longitud flama Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
> 7000 ha  

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

4500 m/h 400 m 

  

DC 01/03/2012 

Esquerra: Imatges de satèl·lit AQUA i 
TERRA respectivament, incendi Ras-
quera. 
 
 
 
A sota, a l’esquerra: incendi de Ras-
quera 2012 (blanc), potencials (negre) 
i incendi de Cardo 1995 (vermell) 

La Serra de Cardó 
La Serra de Cardó és un paisatge forestal continu, on 
manquen accessos i discontinuïtats i, per tant, són carac-
terístics els incendis de perímetres molt llargs de difícil 
accés i amb pocs ancoratges clars per les maniobres 
d’extinció. 
L’incendi s’origina i es localitza a la capçalera del barranc 
de la Pedraleta, situat a la vesant nord-oriental del mas-
sís de Cardó. Aquesta part del barranc està enclavada en 
una zona orogràfica abrupta i molt complexa amb forts 
desnivells i la presència de grans cingleres. 
La vegetació dominant és regenerat de pi blanc (Pinus 
halepensis), argelagues (Genista scorpius), romer 
(Rosmarinus officinalis) i altres espècies arbustives medi-
terrànies, amb densitat elevada fruit de l’incendi de l’any 
1995. Al fons del barranc, s’hi conserven algunes feixes 
conreades així com conreus abandonats. 
L’únic accés és un camí terciari. Existeixen en aquest bar-
ranc tres basses d’aigua públiques aptes per a helicòp-
ters. 
La sequera i el fred extrem de l’hivern passat han fet que 
especies com l’argelaga (Ulex parviflorus) i el coscoll 
(Quercus coccifera) tinguin encara ara més material sec i 
mort que el brotat a primavera. 
La situació sinòptica era d’entrada de vent de nord la 
primera nit, similar al Gran Incendi de Cardó de l’any 
1995, i marinades i vents topogràfics als dies següents. 
 



 Comportament del foc 
 
El marc. La zona cremada és la regeneració del perímetre del 1995. És vegetació arbustiva molt densa i baixa degut 

al poc sòl de la zona, per tant, amb molt poca capacitat de retenció aigua. La sequera de l’hivern passat i el 
fred de febrer ha fet que espècies com Ulex parviflorus (argelaga) i el coscoll (Quercus coccifera) tinguin encara 
ara més material sec i mort que el verd que ha brotat a primavera. Aquest fet pot enganyar la interpretació dels 
índexs de risc.  

Tot i ser conscients del fet, ha estat una sorpresa l’alta disponibilitat de la vegetació per cremar. Aquesta cal bus-
car-la doncs en l’efecte de les fortes gelades de l’hivern i en el retard que ha tingut en l’activitat de la vegetació 
a principis de primavera. 

Dia 1. La situació de subsidència és similar a la foc del 1995. El vent va en augment durant la nit, des de que es 
pon el Sol fins un màxim de les 2h de la matinada. La distancia de salts de focus secundaris passa de 20 m a la 
tarda a més de 400 m a la nit. Passa de propagar el cap a uns 300 m/h a cremar a 4,5 km/h (molt per damunt 
de la capacitat extinció mitja de 1,6 km/h) 

Dia 2.  Canvi de mestral a marinada, i de foc de vent a topogràfic. Finestra de GIF mentre hi ha vent de mestral fort 
(fins les 9h) i mentre la marinada coexisteix amb la massa d’aire més seca que el vent de mestral havia arrosse-
gat des l’interior (fins les 15h). A primera hora de la tarda hi ha el canvi de mestral a marinada i el flanc dret 
queda afectat pels topogràfics ascendents que es mengen les olles fins la carena principal, amb velocitats de 
propagació de 1,5 a 2,5 km/h generació de pirocúmul en alçada.  

Dia 3 i successius. Es manté el comportament topogràfic i vents de component S-SE. Es treballa amb eines manuals 
i personal helitransportat la part de perímetre del SW. El perímetre no creix en tot el dia excepte en la part que 
estava sense treballar des de terra i la dinàmica de la marinada s’imposa. 

 
Missatge de previsió durant l´incendi. Exemple del dia 4. Vent de marinada fluix a moderat. Possibles ruixats. Longi-

tuds de flama de 3-7 m, antorxejos puntuals i focus secundaris a curtes distàncies (10 –20 m).  
• Atenció a possibles tempestes que inestabilitzen el perímetre, augmentant la longitud de flama i la distància 

de focus secundaris i la possibilitat de represes. 
• Atenció a la caiguda de pedres, així com als forats i cingles a la part alta de la carena.  Especialment de nit. 
• Atenció durant els moviments pel verd i les llengües de foc no cremades, tingues present el protocol LACES. 

3. ASPECTES A DESTACAR 



 Estratègia 
Estratègia dia 1: 1er cua del contravent, 2on flanc esquerre perquè no s’obri i agafi amplada empes pel mestral i 3er flanc dret 

perquè no entri fins dalt la serra principal del massís. L’inici del foc en la zona de turbulències dins la vall, contravents i focus 
secundaris va fer saltar el foc per sobre la pista i enganxar una pala en plena alineació cap a la cinglera. Es va flanquejar des 
de la cua prioritzant flanc esquerra, però el cap va quedar entre cingleres i fou inaccessible des de baix. A la nit, amb la entra-
da del vent de subsidència el cap va propagar fins a la carretera de Rasquera a el Perelló. 

Un cop impactat el cap a la carretera i vist que va llençar focus secundaris a l’altre costat, es va marcar com a prioritat protecció 
de vivendes i l’extinció de focus secundaris al altre costat per evitar el possible salt al massís de Tivissa, que hagués augmen-
tat el potencial del foc per el dia següent.  

Cap a les 5h de la matinada, un cop es va aconseguir parar el cap i focus secundaris de la carretera, es va passa a tornar a estrè-
nyer el cap que avançava cap al Perelló des del flanc esquerre.  

Estratègia dia 2. 1er zona nord, cua inicial, perquè quan pari el mestral i entri la marinada cap al migdia no sigui el nou cap i arribi 
fins a Rasquera. 2on limitar la propagació del cap actual a la zona sud del Barranc dels Bracers, el que serà la futura cua. 3er 
Assumir que tota la zona oest, flanc dret inicial arribarà a dalt de carena amb el canvi de vent a topogràfic, un cop produït 
aquest canvi s’iniciarà el flanqueig d’aquesta zona de carena principal, el nou flanc esquerre. 

A la tarda es van poder tancar les zones nord (nou cap) i est (nou flanc dret). El límit de la zona sud va poder-se establir abans 
del Barranc de les Nines, però el barranc de Bracers el va afectar de ple, i es va iniciar el flanqueig de carena, primer amb els 
MAER i al vespre-nit amb unitats terrestres amb línia d’aigua i eines manuals. 

Estratègia dia 3. Ancorar la zona oest de la serra principal per tancar perímetre. La dificultat d’accés va obligar a treballar diverses 
parts del perímetre amb maniobres combinades diferents. Es va helitransportar personal per treballar amb eines manuals, 
amb suport de MAER, per ancorar fins al fons dels barrancs i evitar que continués la progressió d’aquest flanc. Un cop es va 
ancorar aquest primer tram es varen moure mitjans dels PEV 7 i 8 es va constituir el PEV 12 a la Bassa de la Carrasca, 
d’aquest es va iniciar el flanqueig per la careneta que baixava en direcció N-NW amb les unitats GRAF, el Grup d’Eines Manu-
als de les ADFs (GREM), dues BRIF (Peñalta i Egea), una brigada de Forestal Catalana i la línia d’aigua amb personal de la 
REMN i la REMS. Una mica més al nord i un cop es va estabilitzar la zona anterior es posaren a treballar GRAFs i en el darrer 
punt actiu de l’incendi (al SE de la Creu de Santos). Des del cap, també va arribar un grup d’eines manuals revisant la zona 
del nord de la Creu de Santos. 

Estratègia dia 4 en endavant. Remat de perímetre  
 

3. ASPECTES A DESTACAR 
Carreres ppals de vent 

Carreres ppals topogràfiques diürnes 

Carreres secundàries 

Carreres nocturnes topogràfiques 

Les isocrones del mapa de l’esquerra mostren el perímetre de 
l’incendi en diferents moments dels dies 15 i 16: 19h, 23h, 1h, 
5h, 8h, 11h, 15h i el perímetre final. 
El mapa de la dreta mostra els tipus de carreres que va fer el foc 
en cada zona i moment (cercles grocs són focus secundaris). 



3. ASPECTES A DESTACAR 

INCENDI Castellet i la Gornal, REMS, 12/06/12, 660 ha 
Dades generals: 660 ha cremades aprox. 
15 km de perímetre aprox. extingit el 14/06 a les 22:13 
Avís a les 16:34h. En una hora havien cremat unes 100 ha.  

Incendi de disseny: 
Convecció amb vent. 

VEGETACIÓ:  Matollar i regenerat de pi blanc 
Espècies principals: pi blanc, garric, gatosa, savina, llistó... 

INTENSITAT: alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Fi episodi de W, gira a NW 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat pro-
pagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
1700 ha  

Superfície 
alta intensitat 

Cap: 15-20m 
Màxim: 50 m 

 1800 m /h de 
cua a autopista 

150 m 
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12/06 Des de la cua. L´incendi és capaç 
de formar pirocúmul afavorit pel vent de 
mestral, associat a una massa d´aire més 
freda en alçada, i a la inestabilitat atmos-
fèrica associada a les tempestes de la 
REMN. Font: @taka_bomber 

 
 
 
 
Imatge del meteosat a les 20 h (Font:SMC). 
L´incendi de Castellet i la Gornal i el de Llocnou de 
Sant Jeroni (València), tots dos de regenerat del 94, 
tots dos amb el ponent 

13/06 al matí: imatge general de l’incendi en la que 
es veuen els límits de les carreres que han cremat 
amb menys intensitat. 

  
 
 

Elements a destacar 
Les fulles seques acumulades a les capçades del pi blanc tornen a ser la 
clau de la gran quantitat de combustible disponible.  
La massa d´aire extremadament seca, junt amb el vent de ponent/
mestral i la inestabilitat atmosfèrica expliquen l´extremat comporta-
ment convectiu de l´incendi, que arriba a formar un pirocúmul que con-
densa en alçada, això sí, sobre el mar i no sobre l´incendi.  
Quan la tempesta de la REMN s´allunya i el mestral afluixa, el compor-
tament del foc passa a ser topogràfic. 

 
  

Canvis en la direcció del vent a Sant Pere de Ribes, 
que registra el canvi de ponent a mestral que es va 
observar a l´incendi, tot i que amb vents menys in-
tensos. L´estació de Cunit, més al sud, marca vents 
de mestral d´uns 20 km/h. 

Temperatura de rosada menor a 7ºC, la finestra de GIF a tota aquesta 
zona. La temperatura de rosada és un bon indicador de la sequedat de 
la massa d´aire. 

IMATGE DC PERÍODE 
 



3. ASPECTES A DESTACAR 

 Mapa de perímetre, maniobres i COE  

Comportament de foc 
L’incendi propaga des de 2 punts d’inici diferents de la carre-
tera del Foix (BV-2115) empesos pel vent de ponent. El punt 
més a llevant afecta a plena alineació la Fita dels Tres Ter-
mes (punt de guaita) i baixa cap al torrent de Sant Joan. El 
segon punt més a ponent s’obre per la carena fins al Puig de 
les Agulles i corre tota la Serra de Bonaire mostrant la màxi-
ma intensitat en el descens de el Mas Baró.  
Una hora després apareix un segon punt d´ignició , a la zona 
d´Olivella, al cor del Garraf. 
En aquest moment el vent de ponent va girant a nord i 
aguanta tot el llarg flanc esquerre, a la vegada que el cap de 
l’incendi s’estavella contra la C-32 i els contraforts de la zona 
de les Mesquites. A darreres hores de la nit la calma del vent 
general i l’inici del terral suau ajuda a aguantar la zona del 
cap-flanc esquerre.  
L’incendi a plena alineació està fora de la capacitat d’extinció, 
amb flames de més de 10-20m de mitjana i llançament de 
focus secundaris massius a 150m. Els flancs a mitja alineació 
costen d’atacar amb flames de 3-6m, en canvi, els descen-
dents fora d’alineació són atacables, flames d’1 a 3m.  

 Tàctiques 
Hi ha part del perímetre de difícil accés per línies d’aigua on 
el treball de les eines manuals i descàrregues de mitjans ae-
ris permeten estabilitzar gran part del perímetre del flanc 
esquerre. S’utilitza foc tècnic, amb cremes d’eixamplament i 
definició de perímetre a la zona del cap a la C32 i a la zona 
del Mas de l’Artís. També es reforcen les línies d’aigua amb 
eines manuals i motosserres per obrir pas entre la vegetació 
densa del sotabosc existent. A les zones de matollar dels 
flancs les línies d’aigua poden progressar fixant i atacant les 
descàrregues de MAER.   

 Estratègia 
El moviment del foc resseguint les carenes alineades primer a 
ponent i després a mestral comporta unes afectacions sobre el 
territori que es prioritzen consecutivament.  
L’estratègia es basa en: 
1—prioritzar evitar que el foc de Olivella esdevingui un proble-
ma, per evitar la simultaneïtat de GIF 
2— estrènyer el foc des de la cua, prioritzant els flancs externs 
entre les dos ignicions 
3— defensar els punts sensibles de la zona del cap: C32 i urba-
nitzacions del pla, masos aïllats de la zona de Mas Baró, Mas de 
l’Artís i la possible afectació de Les Palmeres. 
4—potenciar  l’extinció al flanc esquerre per evitar l’obertura 
d’aquest pel Fondo de la Garsosa i la serra que surt cap al nord 
des del Pla de les Palmeres cap al Turó de les Tres Partions.  
Especialment amb la previsible entrada de marinades del dia 
proper. Durant la nit es treballa per aprofitar el terral. 


