
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  


