
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 


