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La campanya forestal 2013 
ja ha començat... 

Número 156 

Crema d’eixamplament al cap-flanc dret de l’incendi d’Alfarràs (Lleida) del 17 de juny de 2013. 



ESTAT DE LA VEGETACIÓ 

La vegetació està a plena activitat en la majoria de llocs. 
Les pluges i la temperatura l’han activat i han fet que les 
plantes segueixin el cicle fenològic i que el cereal estigui 
iniciant la fase de la sega.  
Tanmateix cal fer notar que en alguns llocs on el fred 
s’ha mantingut viu, especialment a muntanya, aquest 
moviment ha començat molt tard. 
Els combustibles morts, troncs, branques i fulles se-
ques, estan mullats de les pluges de març i abril, per 
això els gruixuts no cremen encara i sí que ho fan els 
més fins en llocs ventats. 
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Seguiment de la vegetació 

Disponibilitat dels combustibles forestals i agrícoles 

Evolució de la sequera acumulada 

Arribem a l’estiu després d’un hivern sec i fred i una primavera fresca i humida. A més a més, les pluges abundants 
dels darrers mesos han posat punt i final al cicle de sequera que arrossegàvem des del 2010. Per tant, actualment el 
sòl té una elevada quantitat d’aigua que les plantes aniran aprofitant aquests propers mesos. 
La pluja de la primavera ha comportat també una alta germinació i creixement d’espècies herbàcies, així com una ele-
vada brotada de les branques de matolls i capçades. A mesura que la calor s’imposi i el sòl es vagi assecant, aquesta 
vegetació viva també iniciarà la parada estival, assecant-se (herbes), deshidratant-se (branques i fulles) i, quan la se-
quera posi en més risc els arbres, desfent-se d’aquelles fulles menys eficients. 
Caldrà estar atents al primer canvi que observarem als herbassars (en alguns llocs ja és evident), fet que implicarà que 
els focs ja poden córrer pels camps de cereal, marges i erms. 

Figura 3: Índex de sequera Dro-
ught Code del 15 de maig de 
2012. Font: Bombers. 

Figura 2: Índex de se-
quera Drought Code del 
9 de juny del 2013, on 
s’observa la pràctica 
desaparició de la seque-
ra acumulada. Font: 
Bombers. 
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Figura 1: Restes de 
troncs i branques mortes 
parcialment cremades a 
l’incendi de Pradell de la 
Teixeta del 19 d’abril, fet 
que indica que no esta-
ven totalment disponi-
bles. Font: Bombers. 

Figura 4: Imatges comparades de seguiment 
d’un herbòmetre per fer el seguiment de risc 
d’incendis agrícoles. Font: Bombers. 
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INFORME D’INCENDI FORESTAL d’Aneto (Aragó) del 05/01/2013, de 134 ha 
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi  

Figura 5: Índex de sequera Drought 
Code del 28/12/12. Font: DAAM. 

Figura 6: Perspectiva de l’incendi, es pot observar 
com el cap de l’incendi arriba fins a la cota on hi ha 
presencia de neu. Font: Bombers. 

Dades generals: 134 ha cremades 
Avís d’incendi 22.01 (05/01/2013), foc extingit 20.00 (07/01/2013) 
Durant les primeres hores de l’incendi només es pot treballar en les parts més accessi-
bles del flanc esquerre. 

Incendi de disseny: 
Topogràfic estàndard T1 
Suposadament iniciat en 2 
punts d’ignició 

VEGETACIÓ dominant: Arbrat adult 
Espècies principals: Pastures, matollar de ginebre i, a la 
part superior, pi roig i pi negre 

INTENSITAT: Superfície d’intensitat mitjana. En carreres en 
plena alineació, capacitat de torxejar 

Situació sinòptica: 
Situació anticiclònica, el 
centre de les altes pressi-
ons es desplaça cap a 
l’interior de la península 
facilitant que tinguem vent 
de N en alçada. 

Estrat de 
propagació 
 
Superfície 
amb torxeigs 

Longitud 
flama 
Descen-
dent: 
20-25 cm 
Plena aline-
ació: 
Torxeigs 

Velocitat pro-
pagació 
 
- 

Distància FS  
(focus secun-
daris)  

- 

Figura 7: Detall de torxeigs produïts per les carreres en 
plena alineació. Zona d’arbrat de Pinus sylvestris i Pinus 
uncinata. Font: Bombers. 

Finestra meteorològica 
Als Pirineus, el retard de l'arribada de la neu, la manca de pluges i la parada vegetativa de la vegetació fa que, ja des 
de finals de desembre, es comenci a entrar en sequera, i les repetides entrades de vent que va haver-hi durant el de-
sembre i principis de gener van facilitar que aquest procés d'assecat s'accelerés. 
A partir del divendres 4 de gener s'instal·la un potent anticicló sobre la península Ibèrica, que facilitarà que es produ-
eixi inversió tèrmica i que la radiació solar incideixi amb facilitat a les pales d'orientació sud als Pirineus, durant el dis-
sabte 5 el moviment d’aquest anticicló propicia que a cotes altes dels Pirineus hi hagi vent de component nord.  
 
Estat dels combustibles 
Així doncs, a les zones de pastures dels Pirineus, resseques pel fred de l’hivern i la parada vegetativa, la vegetació pre-
sent té una disponibilitat elevada per cremar.  
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Figura 8: Esquema de propagació de l’incendi d’Aneto. Font: Bombers. 

Elements a destacar 
Incendi que se situa entre 1.600 i 2.250 
metres d’altitud. S’inicia a la població 
d’Aneto, al municipi de Montanui, a la 
Ribagorça aragonesa, a escassos 1.000 
m de territori català. 
 
L’hora en què arriba l'avís, les 22 h apro-
ximadament, i el paratge on se situa 
aquest incendi, un incendi de pastures 
d’alta muntanya, dificulten els treballs 
d’extinció que es duen a terme durant les 
primeres hores. 
 
La dificultat dels accessos, les baixes 
temperatures i els riscos associats a tre-
ballar de nit en un terreny d’alta munta-
nya el mes de gener fan que durant la nit 
es prioritzi la cua de l’incendi i el flanc 
descendent més pròxim a la població 
d’Aneto, ja que aquesta era la zona on 
l'accés al perímetre era més franc. 

Estratègia 
El posicionament geogràfic de l’incendi ja se situava a la serra dels Evangelis i s’havia recol·locat fins al barranc 
d’Aneto, on seguia avançant cap a les socarrades. El flanc esquerre-cap també estava actiu, però quedava confinat per 
la presència de neu/gel al barranc de Malmarrui. El comportament durant la nit era de superfície de mitjana/alta intensi-
tat en zones obertes, torxeig a les illes de bosc i capçades, i passiu a les zones de més pendent. A la població d’Aneto 
es van prendre lectures de vent superiors als 20 km/h. Durant la primera nit es va prioritzar la cua-flanc esquerre per 
evitar que s’eixamplés i posteriorment flanquejar les parts actives del perímetre.  

Maniobres realitzades 

La primera nit es van posicionar 2 
punts d’emplaçament a peu de pis-
ta, des d’on es va treballar amb línia 
d’aigua. Cal destacar que no hi va 
haver problemes de congelació de 
l’aigua a les línies. 

Durant el segon i tercer dia els es-
forços es van centrar en el flanc 
dret, on es va treballar amb eines 
manuals i descàrregues de mitjans 
aeris.  

El treball es va fer conjuntament 
entre personal de Bombers de la 
Generalitat, de la UME i dels cossos 
d’extinció d’incendis forestals 
d’Aragó.  

A les zones encerclades en vermell, 
el treball amb eines manuals es va 
fer construint línia de defensa, men-
tre que a la resta del perímetre tre-
ballat amb eines es va fer rematant 
punts calents i sufocant soques. Figura 9: Esquema de maniobres de l’incendi d’Aneto Font: Bombers. 
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INFORME D’INCENDI FORESTAL de Pradell de la Teixeta del 19/04/2013, de 54,9 ha 
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi 

Figura 10: Imatge de l’índex de se-
quera Drought Code del 02/04/13. 
Font: DAAM. 

Figura 11: Imatge de la columna de fum de l’incendi de Pradell de la Teixeta 
vista des de la costa, grisosa, inclinada, partida a la base i densa. Font: 
@meteopallars. 

Dades generals: 54,9 ha cremades. Perímetre: 5.940 m 
Avís incendi 19/04 16:02 h, estabilitzat 20/04 00:44 h, controlat 20/04 17:56 h 
Extingit  20/04 21:09 h 

Incendi de disseny: 
Topogràfic estàndard T1 
 

VEGETACIÓ dominant: Arbrat adult i matollar 
Espècies principals: Argelaga, pi blanc, coscoll 

INTENSITAT: Superfície mitjana-alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Vent de NW-W fort 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància 
FS  
(focus se-
cundari)  

Potencial: 500 ha 
 

Torxeig 12-15 m 1.200 m/h A 40 m de 
cap 

Elements a destacar 
 
• Comportament del foc d’alta inten-

sitat tot i les pluges, per l’efecte 
ressecant del mestral a la vessant 
oest. Combustible molt menys 
disponible a la vessant est. 

• De nou, als mesos d’abril-maig, un 
foc a la zona de la costa, com al 
2012. Probablement lligat a 
l’extrema densitat del matollar a la 
zona costanera.  

• Els objectius són: evitar que el foc 
s’obri pel coll de la Teixeta i reduir 
l’obertura del flanc dret abans de 
l’entrada del vent. 

Factors clau de l’incendi: finestra meteorològica i estat dels combustibles 

1. Després d’una primavera plujosa la situació de risc no és de sequera, però l’hivern ha estat sec i el material mort 
present al bosc encara supera en proporció el material viu. Per aquest motiu d’acumulació de combustible sec i pel 
pas d’un episodi de vent de mestral amb massa d’aire seca important es va fer un avís de risc per al divendres 19, el 
dissabte 20 i el diumenge 21. Aquest avís de risc tenia l’objectiu d’alertar i preparar l’organització per als incendis mit-
jans que es donen en aquestes condicions de primavera. 
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2. L’efecte assecador del vent. Cal observar que el foc va cremar in-
tensament la part orientada a ponent (ressecada pel vent), però en el 
descens a la part que mira a llevant, molt més verda, no progressava 
adientment. Aquest fet confirma l’efecte dessecant dels dies de vent 
d’aquest hivern, del qual cal remarcar que, de novembre a febrer, d’una 
sèrie de 89 dies, 77 van ser amb vent sec de mestral.  

Figures 13 i 14: Índex calculat amb dades satèl·lit que permet distinguir la vegetació viva de la morta. Tot i que l'hivern 
és càlid i la primavera va avançada i és plujosa, el vent persistent de l’hiven ha generat bosses amb vegetació morta 
acumulada especialment de matollar al sud de Catalunya. La segona imatge és dels incendis de més de 20 ha d’abrils 
i maigs del període 1990-2000 (en vermell) i del 2001-2012 (en groc). El 54% dels punts són del 1994 i 2005 (els anys 
més secs), però hi ha també focs de 1990, 1992, 1997, 1999, 2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Es 
poden observar també alguns dels punts relacionats amb els focs del borrall del xop (RELL). Font: Bombers. 

3. Un fet que potser fins ara subestimàvem és l’extrema densitat de certs matollars litorals o de la franja a menys de 
15 km en línia recta del mar. Aquests matollars (com el de Cardó l’any 2012) reben molta precipitació horitzontal 
(mullenes i borres), que els aporta humitat per mantenir una alta densitat de parts vives, més del normal a altres zones 
interiors o de muntanya del país. Aquesta densitat de vegetació nomes manté verda la part superior que accedeix a la 
llum, però deixa per sota un coixí elevat de material mort, que a la mínima que troba condicions propaga intensament. 

Figura 15: Imatge que mostra la densitat de la vegetació 
del matollar: es veu la gran proporció de material mort a la 
part de sota de la part viva. Font: Bombers. 

Figura 16: Imatge de la pista de la zona. Cal destacar la 
densitat de matollar a la banda no cremada, que contrasta 
amb l’alt consum a la banda cremada. Font: Bombers. 

Figura 12: Imatge amb la previsió de vent 
per a la nit i matinada del 20 d’abril del 2013 
a la zona sud de Catalunya. Font: http://
www.meteocat.com  
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Figures 17 i 18: Imatges que mostren l’efecte del comportament del foc sobre la vegetació. Es pot observar que va ser 
un incendi d’alta intensitat que va consumir totalment el matollar, el combustible de superfície i el de capçades. Font: 
Bombers. 

Comportament i estratègia 

El foc va ser dominat pel vent en tot moment, un vent moderat que es va anar calmant a primeres hores de la nit per 
tornar-se a reforçar a les primeres hores del dia 20, seguint la previsió que des de SCB es va facilitar a traves de G01. 
Aquest fet va marcar l’estratègia d’intentar encerclar el foc abans de la mitjanit. 

Moment 1: atac inicial al foc incipient 

Els primers mitjans arriben a la cua del foc i inicien 
l’extinció progressant per dos flancs. El foc es troba en 
un vessant a sotavent i amb un petit barranc que el se-
para de la solana ascendent fins al cim de les antenes. 
Es decideix insistir en el flanc dret per evitar aquest cre-
uament de barranc que donava entrada al major poten-
cial. 

Figura 19: Imatge d’un vehicle emplaçat a la zona de la 
cua de l’incendi de Pradell de la Teixeta. Font: http://
www.reusdirecte.cat/  

Figura 20: Imatge del comportament inicial del foc de 
l’incendi de Pradell de la Teixeta. Font: Bombers. 
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Moment 2: Atac ampliat al foc que s’escapa i creix 

El foc llança focus secundaris i comença a ascendir cap a 
les antenes. Ja no és un petit incendi i es transforma en un 
foc que crema ascendentment a favor del vent, creant tor-
xeig d’alta intensitat (flames de més de 10 metres) i llan-
çant focus a uns 40-50 metres. La carrera s’obre en ventall 
cap a la cresta.  

El cap està clarament fora de capacitat d’extinció, però a la 
carena frenarà. El seu descens des de la carena és compli-
cat i difícil, i només cal patir per monitoritzar els possibles 
salts a l’altre costat.  

D0 i Graf00 estan d’acord a concentrar l’esforç en els 
flancs. Per on sí pot créixer molt el foc és per l’obertura del 
flanc esquerre i el salt de la carretera. El dret es pot obrir, 
però menys.  

Es prioritza, doncs, tancar el flanc esquerre per evitar que 
el foc ens passi per la part baixa del coll de la Teixeta cap a 
la vessant de mar i pugui créixer en aquelles carenes. La 
línia del flanc dret segueix evolucionant per retallar-ne 
l’obertura si toca fons de barranc al torrent del Teix. 

L’única pista d’accés a l’incendi és pel flanc esquerre i per 
aquest motiu cal estabilitzar al més aviat possible aquest 
flanc, ja que és per on passaran els recursos per anar a la 
part alta del flanc dret. 

S’estableix el PEV 2 a la cua, el PEV 1 on el foc ha superat 
la pista i el PEV 3 a mitjana alçada per retallar a repetidors.  

S’autoritzen cremes a la pista per definir perímetre i avan-
çar ràpidament cap a dalt. L’estratègia funciona correcta-
ment i quan el PEV 3 i els GRAF estan ja a uns 50 m de 
tancar flanc esquerre es passen ja els MAER a flanc dret 
per potenciar aquell avanç.  

Paral·lelament es preparen el PEV6 i el PEV4. El PEV6 
serà a dalt de carena per fer el descens i ajudar GRAF Tar-
ragona a aguantar allí el creuament de carena i començar 
a progressar pel barranc dels teixos cap a PEV1.  

Figura 21: Imatge de l’incendi actiu amb l’emplaçament 
dels primers recursos. Al flanc esquerre es van fer ma-
niobres de cremes d’eixamplament des de la pista i tan-
car amb línia d’aigua. Al flanc dret, progressió de línea 
d’aigua i eines manuals de suport. Font: Bombers. 

Figura 22: Imatge del perímetre de l’incendi de Pradell de 
la Teixeta amb el foc estabilitzat i la ubicació dels diversos 
punts d’emplaçament de vehicles. Font: Bombers. 

Figura 23: Imatge del comportament del foc de l’incendi 
de Pradell de la Teixeta durant la nit. Font: Bombers. 



ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi 

Bombers. Generalitat de Catalunya This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 For156 9 

Moment 3. Tancament flanc dret i el cap 

El PEV 4 es posa intercalat al mig del flanc dret, a partir d’una pista accessible des de FE, per progressar cap al cap-FD 
(futur PEV6). 

Una revifada en el tram que quedava obert en el FE entre la crema GRAF i la línia del PEV3 junt amb problemes de 
circulació per la pista, obliguen a aturar el trànsit de vehicles per establir el PEV6.  

El resultat es que el PEV 3 no pot avançar a prou velocitat i els vehicles que anaven al FD queden ancorats al FE esta-
blint el PEV 5. Això retarda el treball per tancar el FD. 

Finalment el PEV 5 es deixa en stand-by per quan tinguem abastits els més prioritaris (es prioritzen PEV 4 i 6 del FD). 

S’acaba tancant el flanc a mitjanit. El vent es torna a reforçar cap a les 2 de la matinada, quan les línies ja estaven re-
matant. 

Figura 24: Imatge amb el perímetre aproximat, la ubicació 
de recursos, anàlisi de carreres posibles a partir del períme-
tre encara actiu i projecció de potencials de l’incendi de 
Pradell de la Teixeta. Font: Bombers. 

Figura 25: Imatge amb el perímetre aproximat, la ubicació de 
recursos, la projecció de potencials i la delimitació de les zones 
de l’Area General d’Operacions de l’incendi de Pradell de la 
Teixeta. Font: Bombers. 
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INFORME D’INCENDI FORESTAL del Perelló del 13/05/2013, de 2,4 ha 
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi 

Figura 26: Index de sequera 
Drought Code del 24/05/13. 
Font: DAAM. 

Dades generals: 2.4  ha cremades. 
Avís del foc a les 12.48. A les 17.33 es dóna per controlat i a les 20.00 per extingit. 

Incendi tipus: Topogràfic 
litoral 

VEGETACIÓ:  Zona de bosc obert i matollar. Pi blanc, 
garric, argelaga 

INTENSITAT: Superfície mitjana intensitat  

Situació sinòptica: Fi 
d’episodi de nord 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància 
FS  
(focus  
secundaris)  

Potencial: 8 ha  Superficíe 
amb torxeig 
puntual 

Cap: 1 a 3 m 
Flanc: <0,5 m 
 

- No observats 

PEV 

PEV 

Elements a destacar 
Foc sense focus secundaris, que puja pel fort 
pendent i es fa força ample per efecte del vent 
local. El flanc dret s’obre quan s’instal·la la ma-
rinada, i les carreres es van obrint cap al nord. 
El flanc esquerre s’atura a punt d’entrar en el 
punt crític, un petit coll on, sense perdre cota, 
el foc es troba de nou amb una pala ascendent 
amb la mateixa direcció de la marinada. 

Maniobres 

Es tanca el cap des de la cua amb línia d'aigua 
i suport de MAER, i s’estableix un sector funci-
onal que estabilitza el flanc esquerre-cap al 
collet amb foc i eines manuals inicialment, i 
més tard amb el suport d’una línia d’aigua i 
alguna descàrrega puntual de MAER.  

La proximitat de recursos de guàrdia a una 
crema prescrita permet estabilitzar aquest cap-
flanc esquerre abans que s’obri més enllà del 
collet. 

L’accés al cap-flanc esquerre es fa creuant la 
part alta del cap i flanc dret, situant un guaita 
amb visió sobre el flanc dret i el cap ja descen-
dent. La zona cremada estava ben cremada i 
era segura. 

Figura 27: Imatge amb el perímetre, les carreres, la identificació de 
punts crítics i el potencial de l’incendi del Perelló. Font: Bombers. 

Figura 28: Imatge amb fotografies dels efectes 
del foc sobre la vegetació i la columna de fum als 
primers moments de l’incendi del Perelló. Font: 
Bombers. 



ASPECTES A DESTACAR: Article 

Bombers. Generalitat de Catalunya This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 For156 11 

Quina campanya forestal podem esperar aquest 2013?  

Cada principi de juny, per no dir una mica abans, ens plantegem la pregunta de: “I aquest any, què?”. La resposta no és 
senzilla ni totalment certa. Mirarem de desgranar el procés que ens condueix a tenir una idea del que podem esperar 
d’aquest estiu pel que fa a incendis forestals. 

Aquestes pluges podríem dir que han posat el comptador a zero respecte a la sequera acumulada, han permès brota-
des i germinacions ufanoses i han mullat els combustibles morts. Per tant, arribem a l’estiu amb molta herba i brots 
llargs a capçades, tot i que hi ha llocs de poc sòl on la vegetació no s’ha hidratat tant. 
 
Tipus de campanya d’incendis 
Podem diferenciar tres grans escenaris de tipus de campanya. 

 

D’on venim? 
Els combustibles forestals, tant els vius com els morts, varien la seva dispo-
nibilitat a cremar en funció de les pluges, la temperatura, l’estat fenològic i 
l’episodi meteorològic que els afecti. En l’àmbit de Catalunya, aquesta prima-
vera ha plogut molt i ha posat fi a un cicle de 3 anys (2010-2012) que arros-
segava sequera estructural en una part del territori (figures 29 i 30).  

Figura 30: Imatge del % de precipita-
ció acumulada respecte de la mitjana 
climàtica de l’hivern 2012-2013. Font: 
http://www.meteocat.com 

Figura 29: Imatges del % de precipitació acumulada respecte de la mitjana 
climàtica per als mesos de març i abril del 2013, respectivament. Font: 
http://www.meteocat.com  

Nom tipus campanya Disponibilitat combustible Risc GIF 
Campanyes de 
referència 

SEQUERA Alta i amb molta càrrega Continu per sequera 1994, 2005 i 2012 

CALOR Alta en períodes concrets Intermitent durant episodis 2003, 2007 i 2009 

NORMAL 
Incrementant-se progressiva-
ment 

Puntual i en pocs dies 1999, 2008 i 2010 
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Com funciona la vegetació a l’estiu? 
Com a mínim enguany comença l’estiu amb les reserves d’aigua del sòl plenes, per tant disponible per a les plantes 
vives. Les plantes aniran tibant de l’aigua fins que la temperatura sigui massa elevada i els sigui massa costós bombar 
l’aigua retinguda al sòl; aleshores s’assecaran. Aquest procés, però, tindrà lloc a ritmes diferents: 
• LES HERBÀCIES començaran a assecar-se abans (arrels superficials), l’elevada temperatura les condiciona més 

i el seu cicle és curt; per tant, veurem enrossir-se els marges i herbassars. Aquest procés permetrà propagar els 
primers focs de cereal. Als llocs on ha plogut prou i hi ha aigua retinguda, quan aquests incendis arribin al bosc 
s’alentiran perquè el matoll i els arbres encara estaran hidratats. 

• A continuació, ELS MATOLLS entraran en escena. A mesura que l’aigua del sòl es vagi assecant, els matollars 
faran la seva parada estival, es deshidrataran i començaran a participar en la propagació dels incendis, evolucio-
nant els focs de superfície de baixa intensitat cap a alta intensitat. A més a més, com que han brotat molt 
acumularan més càrrega disponible.  

A aquest procés de disponibilitat del matollar ja cal estar 
atents actualment, perquè hi ha zones del país amb poca 
capacitat de retenció d’aigua, on el matoll ja està participant 
en la propagació (figura 31). A més a més, té una elevada 
proporció de parts mortes respecte al viu a causa del 
cicle de sequera anterior i això fa incrementar la intensitat 
del foc.  

Com de ràpid viurem aquest procés d’assecat?  
Dependrà de quantes entrades de calor tinguem, si 2-3 o 10-12. Això farà que tinguem un estiu en el qual no hi ha hau-
rà grans incendis forestals (GIF), perquè els arbres no s’han estressat i qui propaga és només el matollar, o, al contrari, 
que a partir de la 3a o 4a onada de calor comencem a patir els primers GIF i a veure focs de capçades, i aquest serà 
l’indicador que ens podem enfocar cap a un escenari 2003.  

Figura 31: Efectes del foc de Pradell de la Teixeta del 19 
d’abril del 2013 sobre el combustible viu d’arbres i matolls. 
Font: Bombers. 

• ELS ARBRES, finalment, tindran dificultats per bom-
bar l’aigua i faran la seva parada estival. Aquest pro-
cés s’observarà amb la caiguda d’acícules de les 
capçades i l’assecat d’algunes branques. Aquest 
moment és clau per començar a tenir focs de 
capçades; per tant, marcarà un abans i un després 
en el comportament dels incendis. 

Un fet, però, que sí que es pot anar seguint i climatològicament és més predictible és la configuració del corrent en 
jet. Si és oscil·lant permetrà que les entrades de sud siguin més intenses (poden arribar fins al centre d’Europa) i que 
també ens afectin episodis de vents de mestral i tramuntana. En canvi, si és més estable les entrades de sud quedaran 
frenades i no pujaran tant.  
Això, però, caldrà anar-ho seguint per veure les implicacions en la disponibilitat del combustible al llarg de la campanya. 
 
Per tant..., resumint: 
• Molta càrrega de combustible fi als boscos, que s’assecarà a principis d’estiu. 
• L’acumulació d’episodis de calor o ventades anirà assecant matolls i boscos progressivament. 
• Risc intermitent: finestres de grans incendis lligades a situacions sinòptiques de risc (entrades de sud i 

passos frontals amb vents forts). 

Qui sap quantes onades de calor tindrem? 
Amb certesa, ningú. Hi ha models estadístics que comparen escenaris i donen una probabilitat 
d’ocurrència a un escenari més que a un altre... Hi ha diverses fonts d’informació i diferents inter-
pretacions; comptat i debatut, no deixa de ser una hipòtesi més o menys robusta. 
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Proposta de metodologia per seguir una campanya d’incendis   

Segur que en algun moment durant la campanya forestal voldrem saber si al llarg del dia o els propers dies ens troba-
rem amb un incendi el desenvolupament del qual ens plantegi o no un repte. Com a guia per buscar informació operati-
va per resoldre aquesta pregunta us proposem el procés següent, que navega pels continguts de webs, blocs, twitters i 
facebooks. 
 
Escenari meteorològic 
Primer cal saber en quina situació sinòptica ens trobem, si pot permetre l’aparició d’un gran incendi forestal (GIF). Per 
això hi ha variables meteorològiques descriptores que ens permeten saber si estem en alguna de les situacions de risc 
de GIF (figura 32). 

Figura 32: Resums de les fitxes de les situacions sinòpti-
ques que generen grans incendis forestals a Catalunya. 
Font: Bombers. 

Un cop coneixem l’escenari meteorològic, anem a entendre quin dia se’ns obre al davant. Aquest camí pot començar 
per saber quina situació meteorològica tenim avui, mirant les pàgines web de meteorologia com la del Meteocat, AE-
MET, wetter3, Wetterzentrale..., on caldrà comprovar la predicció numèrica de les temperatures que tindrem el dia que 
comença, les humitats relatives de la nit passada a les 06.00 (04.00 UTC), les humitats que es preveuen al llarg del dia, 
els vents, la precipitació... (figures 33 i 34).  

Figura 34: Models numèrics del Servei Meteo-
rològic de Catalunya. Font: http://
www.meteocat.com 

Figura 33: Models numèrics de l’Agència Esta-
tal de Meteorología. Font: http://
www.aemet.es/es/portada 
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Índexs de perill/risc (Què pot fer l’incendi?) 
Que l’incendi vulgui afectar una zona dependrà que tingui les con-
dicions de propagació per fer-ho, per això els índexs de risc o perill 
d’incendi (en funció de si inclou o no paràmetres de vulnerabilitat) 
ens donen una informació d’aquest potencial.  
 
Podem consultar aquests mapes de risc de certes regions o d’un 
conjunt de regions com el d’Europa (figura 35), Galícia (figura 36), 
Catalunya (figura 37), València, Andalusia...  

I mapes de perill als quals s’associa infor-
mació operativa de comportament dels 
incendis (estrat de propagació, longituds 
de flama, salts de focus secundaris...). 
 
Un exemple és el que es fa a la Intranet 
de Bombers de la Generalitat de Catalu-
nya (figura 37), el qual incorpora el mapa 
de perill d’incendi del DAAM per a Catalu-
nya (http://www.gencat.cat/medinatural/
incendis/mapaperill/). 

Figura 35: Imatge de l’índex de perill d’incendi 
de l’European Forest Fire Information System. 
Font: http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/ 

Figura 36: Imatge de l’índex de risc diari d’incendi 
forestal de la Xunta de Galicia. Font: http://
www.medioruralemar.xunta.es 

Figura 37: Imatge d’una part de l’avís de risc d’incendi forestal de Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya. Font: Bombers. 

Incendi tipus de referència (Què vol fer l’incendi?) 
En aquest cas, es poden utilitzar les fitxes d’incendis tipus (disponibles a http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/
loforestalillo/guiagestioforestal/). Són una eina per preveure quina tipologia d’incendi podem esperar a cada zona en 
funció de la situació sinòptica. Aquests escenaris de GIF s’han d’ajustar aplicant el coneixement de com han estat els 
focs patits recentment i lliguen el món operatiu amb el de la planificació de la prevenció. 
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A la Intranet de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya hi 
ha disponible l’Avís de risc 
d’incendi amb la taula per fer 
el seguiment del comporta-
ment dels darrers incendis 
(figura 38). 

El seguiment al minut (Què està passant?) 
En l’àmbit estatal, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí té el “Sistema de Información Meteorológica para 
Incendios Forestales” (SIMIF), on podem veure els incendis actius en el  moment actual i, si demanem clau d’accés, 
consultar diferents cartografies (figura 39). 

També al Facebook hi ha al-
gun grup en què es parla i es 
mostren fotografies dels in-
cendis, com Campaña Fores-
tal 2013, Incendios Forestales, 
Unidad de Fuegos Foresta-
les... 
 
En aquests grups, com en 
d’altres, es comenten fotogra-
fies d’incendis, el risc diari, 
situacions meteorològiques de 
risc al llarg de la campanya, 
maniobres fetes...  

Figura 38: Imatge d’una part de l’Avís de risc d’incendi forestal de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya. Font: Bombers. 

Figura 39: Imatge del web del “Sistema de Información Meteorológi-
ca para Incendios Forestales”. Font: http://simif.aemet.es/simif/. 

Comportament dels incendis (Com ha cremat?) 
Per ajustar les previsions de finestra de GIF, d’incendi tipus, meteorològiques i de propagació cal mirar el comportament 
dels incendis que hi ha hagut fins al dia d’avui per ajustar i validar a què ens enfrontem el dia d’avui.  
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I, finalment, hi ha butlletins dels cossos d’extinció d’incendis, com els publicats a Castella–la Manxa (figura 40), que cal 
demanar a unap@jccm.es, el d’Aragó (figura 41) o el d’Andalusia (figura 42) des del 2010 fins ara, els quals analitzen el 
risc d’incendis de la regió diàriament i també presenten els incendis que han tingut.  

Figura 40: Imatge d’una part del 
Butlletí de l’INFOCAM de Castella-
la Manxa que redacta la UNAP. 
Fon t :  cor reu  e lec t r òn ic  a 
unap@jccm.es 

Figura 42: Imatge d’una part del butlle-
tí de l’INFOCA d’Andalusia. Font: http://
w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
medioambiente/ 

Figura 41: Imatge d’una part del Bo-
letín de Seguimiento de los Incendios 
Forestales de Aragón, que difon el 
Servei de Gestió dels Incendis Fores-
tals i Coordinació. Font: http://
www.aragon.es/  

En aquest seguiment en línia els diferents usuaris contrastats del Twitter són una bona referència i eina d’avís. 
 
Amb tota aquesta informació disponible ja podem fer-nos una idea de quins reptes se’ns plantejaran avui si tenim un 
incendi forestal, així podrem anticipar-nos en la nostra reacció inicial, planificar l’actuació i prendre les decisions en el 
context de risc propi de cada lloc.  
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Amb l’objectiu de disposar d’eines per preparar la resposta a les emergències de foc forestal s’ha començat a dissenyar 
i provar la FOER de massís forestal, pensada per ajudar a entendre el tipus d’espai forestal, quina tipologia de grans 
incendis forestals hi ha a la zona, els accessos principals, els condicionants operatius i els elements vulnerables més 
significatius. 
 
És una eina que complementa la informació ja disponible a la Cartografia Operativa d’Emergències i que intenta lligar el 
món de la planificació de la prevenció d’incendis amb el de la resposta operativa. 
 
Aquesta primera proposta del massís de l’Ardenya (REG) s’ha fet gràcies a un bomber que fa el projecte final de carre-
ra, i hi estan intervenint tècnics del Servei de Prevenció, de l’Àrea Forestal i de la Regió d’Emergències de Girona, així 
com la unitat GRAF Girona, caps de parc de la zona i alguns bombers del parc de referència, per proposar les millores 
necessàries perquè sigui plenament operativa.   

A continuació teniu dues imatges, el contingut de les 
quals no podeu llegir per la baixa resolució, però  
que en mostren l’esquelet (un paper DIN-A3 plegat i 
un plànol com un tall de la COE). 
 
De seguida que es pugui es farà la presentació i la 
difusió d’aquesta fitxa perquè serveixi de guia, amb 
les explicacions pertinents de criteris de classifica-
ció, a la resta de regions que vulguin desenvolupar-
les als massissos forestals que es considerin priori-
taris. 

Proposta de Fitxa Operativa d’Element de Risc (FOER) de MASSÍS FORESTAL 
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