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1. QUÈ HEM TINGUT?
•

Evolució dels serveis de vegetació Font: DGPEIS

Tendència comparada (entre
2011 i 2012) des de principi
d’any fins: 05/09/2012 05/09/2011

Figura 1. Nombre de serveis (VA+VU+VF) des del 15/07 fins
al 05/09/2012 i serveis de superfície major de 5 ha.

Gràfic 1. Serveis totals i per regió segons el tipus
de serveis de vegetació des del 15/07 al
05/09/12.
La part central de la campanya d’estiu s’ha caracteritzat per la presència dominant de serveis urbans a
les regions metropolitanes i de Tarragona, els serveis agrícoles lligats a la campanya de la collita del
cereal a les zones de Lleida i interior de Tarragona
i, finalment el pes dels serveis forestals a Girona i
la metropolitana sud, on la sequera acumulada i la
presència d’intrerfase urbana-forestal té un pes
important.

Número de
serveis
(VA+VU+VF)

6.077

4.175

Superfície
(ha)

21.095

1.289

Gràfic 2. Mbs13 (serveis de vegetació forestal) des
del 01/06 fins al 05/09/12. On es compara amb
l’evolució normal (gris fosc, percentil 50% del darrers
10 anys) i l’evolució menor del normal (en blau).
Un cop passat l’efecte de les pluges de principis de
juliol s’ha tornat a incrementar el nombre de serveis
per sobre de la mitjana, sobretot a mitjans de juliol i
fins l’agost. La baixada dels serveis habitual d’un any
normal de mitjans d’agost enguany no s’ha produït,
mantenint-se l’activitat encara ara a principis de setembre.

2. DISPONIBILITAT DE COMBUSTIBLE
•

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

En quant a situació meteorològica ens trobem en una situació de mitjans-finals d’agost més que no pas de setembre, amb situacions de tempestes a Pirineus i entrades de vent. L’últim episodi de pluges (Figura 3) només ha mullat un terç del país, amb
molts valors entre els 10 i 20 litres que donen una setmana de marge a aquestes zones. La disponibilitat de combustible ha anat
en general en augment a tot el país, en extensió i intensitat (Figura 6). Les últimes pluges només han millorat temporalment la
disponibilitat del combustible fi i ha ajudat a guanyar herba el sotabosc, encara però, el combustible de 100 i 1000HR esta molt
disponible a moltes zones del país. El SMC classifica el mes d’agost com un dels més càlids de les últimes dècades, fruit de grans
invasions d’aire saharià, que per sort, en general, han estat entrades marítimes amb humitats elevades, fet que s’ha observat en
els últims incendis (Pla de Manlleu i Madremanya), on la recepció de focus secundaris la feien els combustibles gruixuts més que
el fi, fet que mostra la sequera estacional que portem acumulada. Entrat el mes de setembre els dies són més curts, fet que ajuda a tenir menys hores d’insolació. La disponibilitat de combustible i la situació meteorològica general fa pensar en una concentració del risc als extrems del país i zones ventades en episodis de vent, mentre la situació no canviï davant un episodi de pluges.

•

Informació pluviomètrica Font: DARPAMN

Figura 2. Pluviometria acumulada del
mes d’agost.

•

Figura 3. Imatge de la precipitació acumulada de l’últim episodi de pluges que
hem tingut al país.

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

Figures 5 i 6. Evolució de l’índex de Sequera (Drought Code) a partir de les dades
del DARPAMN de principis d’agost (08/08) fins principis de setembre (06/09) respectivament. S’observa l’avanç de la sequera general però frenat a la línia de les
últimes pluges (Figura 3).

•

Figura 4. % Pluviometria acumulada any
pluviomètric 09/11—08/12

Figures 7. Índex de Sequera (Drought
Code) del 31/08 de 2011, per comparar la situació d’enguany respecte l’any
passat.

Herbòmetre i seguiment del combustible Font: elaboració pròpia
Figures 8 i 9. Estat del combustible a
Pallars Sobirà sud i Vall Fosca. S’observa
acícula seca en capçades de pins degut a
que l’últim episodi de pluges no va afectar
la zona i no la va fer caure a terra. Es veu
també com les vessants amb roures es van
assecant, donant la sensació d’una tardor
avançada.

Font: Elaboració pròpia.

3. ASPECTES A DESTACAR (1 de 5)
GESTIÓ DE ROSTOLLS: SÍ, PERÓ COM?

Han col·laborat en el text: Albert Alemany (Veterinari i Bomber Voluntari), Ramón Dalemus (Pagès i ADF Cadiretes-Montbarbat),
Sergi Feixes (Pagès i ADF Amics del Bosc), Rodolf Pérez (Cap de Parc de Bombers de Mollerussa), Just Serra (Veterinari, pagès i ADF
Artés-Calders), Josep Rius (Pagès, ramader i ADF Castellfollit del Boix) i Xavier Jovés (ADF Pla de Bages).

Introducció
A Catalunya hi ha prop de 300.000ha de cereal d’hivern (de secà), principalment ordi i blat.
El cultiu d’aquest cereal passa per unes fases amb una gran incidència en els incendis forestals: la collita i la gestió del rostoll. La darrera fase té una especial incidència en la propagació dels incendis: la de la gestió del rostoll, un cop recollit el gra i empacada la palla, es
treballa la terra estripant-la o passant-hi els discs per combatre les males herbes i aprofitar
la humitat, abans de tornar a iniciar el cicle de sembra.
Aquesta pràctica, coneguda com “el llaurar els camps”, aporta molts beneficis a l’extinció
dels incendis, perquè permet confinar-lo (sigui treballant tot el camp o una part), protegir
nuclis vulnerables i assegurar espais on posar vehicles per iniciar l’extinció de forma segura.
També és una pràctica que ajuda a l’extinció quan l’incendi està actiu, estripant els camps per confinar-lo i com a suport a maniobres d’extinció, amb personal format i d’ADFs o com a suport a maquinària pesada.

Què suposa per a l’agricultor la gestió dels rostolls?
La gestió dels rostolls és una despesa obligada per a l’agricultor que els darrers anys ha vist com s’encaria la seva pràctica i, malauradament, en gran part del territori es deixava de fer. Els motius d’aquesta davallada en la gestió dels rostolls són diversos:
•

Despeses econòmiques directes que han augmentat, sobretot el preu gasoil i mà
d’obra

•

Poca disponibilitat de tractors i maquinària per coincidència en el temps de les
feines de collita i tractors enganxats a botes o cubes

•

Disminució del valor del cultiu, que en ocasions no val la pena ni collir

•

Introducció de noves tècniques de sembra (sembra directa)

•

Possibilitat de problemes de pèrdua de sòl amb aiguats (escolament superficial)

•

Treballar amb el sòl sec implica un desgast excessiu de les eines, per això habitualment s’espera a que hi hagi certa humitat (saó)

•

La crema dels rostolls com a pràctica alternativa permet gestionar les males herbes i netejar marges, però cal disposar de mitjans de control i respectar els marges
que fan de connectors biològics

Experiències de gestió
A les comarques de ponent, acostumats a molta sequera durant l’època de collita, els rostolls s’havien gestionat mitjançant cremes on s’aprofitava per cremar els marges. La pèrdua d’aquesta activitat va comportar que molts nuclis i granges es veiessin afectats pels incendis (2004 i 2009).
A la Segarra es va impulsar la pràctica d’un parell de passades amb l’estripadora just després de collir, com a mínim, a
la zona del camp en contacte amb les cases. A la zona de la Catalunya Central fins fa pocs anys es podien veure molts
camps amb una o dues passades perimetrals en els camps per ajudar a contenir i extingir els incendis.

Opcions de futur
L’actual conjuntura econòmica desaconsella pensar en una política d’ajuts per tal de fomentar aquesta pràctica entre
els agricultors arreu de Catalunya, les activitats econòmiques han de ser viables per sí mateixes si volem que siguin
sostenibles. Caldria però garantir un mínim d’aquesta pràctica de gestió del rostoll en aquells moments i llocs clau
del territori que suposin un benefici contrastat en la prevenció i extinció d’incendis:
•

Punts estratègics de gestió per als incendis i per trencar la continuïtat en grans àrees de cereal

•

Protecció de nuclis, masos i granges (mesures d’autoprotecció) i de les principals carreters i camins

•

Manteniment de zones obertes (i segures) en entorns forestals

Seria interessant integrar aquestes pràctiques amb la resta de mesures de prevenció planificades al llarg de l’any.
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INCENDI Prats de Rei REC, 29/6/2012, 909.1 ha

DC 28/06/2012

Dades generals: 909.1 ha cremades.
22 km de perímetre. 50 ha aprox en la primera hora
Avís 14:38h. Controlat: 30/06 19:15h .
Incendi de disseny:
Incendi de vent a la plana.

VEGETACIÓ i Espècies principals: 80% conreus ( blat,
rostolls, pastures,...) i 20% massa forestal (alzines i algun pi).
INTENSITAT: Superfície alta intensitat amb antorxeig en
grups d’arbres.

Situació sinòptica:
Sud—Entrada sahariana

Estrat de
Longitud
propagació flama

Potencial: Primer dia 5000 Superfície
ha, segon dia 15800 ha

Alzinar: 1020 metres.
Cereals: 2-3
metres.

Velocitat
Distància FS
propagació (focus secundaris)
2 km/h de
mitjana,
amb polsos
de 4 Km/h

Massius a 150-200
metres. Puntuals a
400 metres.

FOTO
FOTO

29/6/2012. Columna influenciada
pel ponent, just abans de fer el gir
per l’entrada de la marinada.

29/6/2012. Crema d’eixamplament
per eliminar potencial al cap-flanc
dret i reduir la velocitat de propagació de l’incendi.

29/6/2012. Imatge aèria del perímetre de l’incendi des del cap.

Elements a destacar
Foc iniciat a la carretera BV-1031, inicialment conduit per vent de
ponent a la plana propagant-se per camps de cereals per segar. A
les 16:37 h es comença a efectuar el gir de la columna per l’entrada
de la marinada, girant de NO a S-SE .
Amb el canvi de vent l’incendi propaga a una velocitat mitjana de 2
km/h, amb pulsos més ràpids, com el detectat des de Les Coromines
fins a saltar l’eix, que va recórrer 2 km en mitja hora (4km/h).
Puntualment es detecten focus secundaris a 500 metres, i d’entre
150 i 200 metres de forma massiva.
El motor de l’incendi es situa al FD.

La massa d’aire que afecta a la zona de
l’incendi en el seu inici és més seca, i es
correspon a l’aire calent que surt de
l’interior de la Península. En el moment
que va entrar la marinada aquesta temperatura de rosada va pujar, també ho va
fer la humitat relativa.
A l’esquerra es veu clarament com la temperatura de rosada de l’interior és molt
més baixa que a la costa, amb valors entre 0-10 a l’interior, i superiors a 15ºC a la
costa, assenyalant una massa d’aire més
sec a l’interior.
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A les 15:00 h. UTC (17:00) a l’estació de la Panadella s’observa el canvi de la dirección del vent. A l’incendi aquest
efecte del gir de la columna es va donar mitja hora abans, cap a les 16:30. S’observa que a l’entrar la marinada coincideix en un augment de la humitat relativa. El gir és habitual a la zona, tot i que varia entre les 15 i les 18 h.
Estratègia
Eixos de confinament:
-Flanc Dret
-Flanc esquerra
Potencial
• El potencial de l’incendi de Prats de Rei es pot classificar
aproximadamente en 5000 ha el primer dia i en 15800 ha el
segon, tenint en compte que pel segon dia es preveia una
meteorologia adversa i calia esperar un creixement espectacular.
Poligons prioritaris a l’hora d’evitar-hi l’entrada de l’incendi
2 : Potencial principal d’entrada cap al massís forestal nord del
Solsonès. Si es propagava per la part baixa, on permetia carreres en l’eix sud-nord afavorides per la component del vent, no
hi havia opcions de parar l’ascendent topogràfic a favor de
vent. Era la primera prioritat, ja que entrava al polígon 4 i consistia en tancar el flanc dret del foc.
3: Obertura del flanc l’esquerre, zona on hi havia més camps de
conreu creant un mosaic heterogeni cap a la zona de Torà, lluny encara de la zona forestal. Durant tot el dia següent hagués
entrat al polígon 4 del sud del Solsonès.
4: Polígon forestal sud del Solsonès. Objectiu que el foc no hi
arribi.

D

E

C

B
A

: Cremes
d’eixamplament
A: Crema per parar el
flanc dret, que era el motor de l’incendi llançant
noves carreres al cap.
B: Crema per estrènyer
l’incendi i protegir punts
sensibles.
C: Crema per treure potencial al cap-flanc dret i
treure velocitat a l’incendi.
D: Crema per tancar el
cap.
E: Crema per protegir
punts sensibles i estrenyer l’incendi per poder
tancar el cap.
: Línia treballada
per maquinària pesada.
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ST GUIM DE FREIXENET 21/6/2012, REC, 102.6 ha
Dades generals: 102,6 ha cremades.
8,6 km de perímetre estabilitzats en 3:28 h (aprox), controlats en 1:23 h més
Avis a les 14:06.
Incendi de disseny:
Vent a les planes

VEGETACIÓ: Cereals sense segar i arbrat

Situació sinòptica:
Vent de ponent

Estrat de propagació

Potencial:
-

Superfície alta
intensitat de cap

INTENSITAT: Mitja intensitat
Longitud
flama

Velocitat
propagació
-

Distància FS
(focus secundaris)

150—300 m
Elements a destacar

Incendi de camps sense segar, amb marges
boscosos conduït pel vent de ponent. A la
zona de bosc i en plena alineació, crema de
superfície d’alta intensitat. De cua i de flanc,
crema en superfície de baixa intensitat.
Previsió de mestral al vespre proper.
Tractors llauren per flancs i fondos dels 2
barranquets

El dia de
l’incendi, tota la
costa mediterrània té humitats
relatives baixes.
Font: meteoclimatic.com

Temperatura i Humitat Relativa a Cervera del dia previ i del de l’incendi. La nit prèvia a l’incendi la recuperació meteo
és parcial. El dia de l’incendi les humitats són d’entre el 20 i el 30%. Font:SMC

Entrada de sud per mar, que aporta temperatures de rosada altes a la costa (groc)
i una franja de temperatures de rosada més baixes (blavoses) al canal de ponents.
Font: www.wetterzentrale.de i www.meteoclimatic.com

Velocitat i direcció del vent a Cervera el dia de
l’incendi, amb el domini dels ponents a partir de les
12 h aprox.. Font: SMC
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INCENDI de Pujalt, 27/6/2012, 45 ha

DC 28/06/2012

Dades generals: 45 ha cremades.
4’9 km de perímetre. > 35ha aprox a la primera hora
Avís 17:16h. Controlat: 28/06 01:08h .
Incendi de disseny:
Incendi de vent a la plana.

VEGETACIÓ i Espècies principals: 75% conreus sense segar (blat) i 25% massa forestal (alzines i algun pi).
INTENSITAT: superfície alta intensitat amb antorxeig continuo al cap però de superfície mitja intensitat als flancs

Situació sinòptica:
Marinades a la plana, amb
pas de tempestes de SW al
final de la jornada

Estrat de
Longitud
propagació flama

Velocitat
Distància FS
propagació (focus secundaris)

Potencial:

Superfície

2.5 km/h de 10m
mitjana

Cap 4-5m

FOTO
FOTO

27/6/2012. Creixement ràpid de la columna
als primers moments de l’incendi degut als
camps de cereal ( font: @belebele)

27/6/2012. Maquinària agrícola col·laborant
en les tasques d’extinció per a llaurar els
camps i delimitar la propagació del foc.

27/6/2012. Afectació de la zona boscosa.

Elements a destacar
Incendi en zona planera que guanya intensitat degut a que el cereal està per segar, i accelera molt la propagació. Al cap es visualitzen flames de 4-5 metres i en les zones arbrades amb un antorxeig continu. Els flancs cremen a mitja intensitat amb un llançament de focus secundaris màxim a 10m.
Al final de l’incendi es nota la influència de la línia de tempestes
que entra pel SW, però que finalment es van desfer

Esq.: imatge de les tempestes que entraven
pel SW. Dta.: A les 18:00 h. a l’estació de
Cervera s’observa el canvi de la dirección
del vent influenciat per les tempestes que
es formen al SW de Catalunya.

+/- 30º

Estratègia

Tàctica i maniobres

- L’incendi té una obertura típica amb un angle molt marcat. El flanc esquerre és el flanc motor de l’incendi i de
seguida es prioritza com a tal per a la seva extinció.

- Es prioritza el treball amb línies d’aigua a la cua i els
flancs.

- L’objectiu és flanquejar ràpid des de cua, mantenint la
cua ben assegurada, prioritzant el flanc esquerra.
- Així mateix, s’intenta crear discontinuïtats al cap per frenar el seu impacte la zona de Pujalt.

- A la zona avançada dels flancs i del cap destinen els tractors per tal de llaurar els camps i fer que les carreres no
trobin continuïtat per seguir progressant.

