
INCENDI CABDELLA, RELL, 20/02, 100.7 ha 

Dades generals: 100.7 ha cremades. 
10.5 km de perímetre estabilitzats en 26:31 h (aprox), controlats en 23:08 més 
Avis a les 15:17.  

Incendi de disseny: 
Vent amb relleu. Contra-
vent als Pirineus 

VEGETACIÓ dominant: MATOLLAR 
Espècies principals: Bàlec, pi negre, roure 

INTENSITAT: Superfície mitja-alta intensitat 

Situació sinòptica: 
Vent de nord-est 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: 
1360 ha  

Superfície 3—5 m 800 m/h No observat 

   
Entre les 15:17 i les 19:30 el foc se 
situa en una zona de cingleres de 
molt difícil treball tant pels mitjans 
terrestres com pels aeris per les 
turbulències del vent.  

Entre les 19:30—21:00 el foc so-
brepassa la cinglera i el cap entra 
en la zona del contravent. El foc 
porta unes 25 ha 

Entre les 21:00—22:00 el foc crema tot 
el contravent fins que el cap queda anco-
rat en una zona amb moltes discontinuï-
tats. Al dia següent queden punts dels 
flancs dret i esquerre  que continuen 
descendint lentament. 

Elements a destacar 
Incendi de contravent del vent de nord en una vall de 
Pirineus. La situació persistent de vent i aire sec ha deixat 
el combustible molt disponible. A destacar però la manca 
de focus secundaris a llargues distàncies, probablement 
degut a que les partícules enceses es refredaven ràpida-
ment mentre volaven. 
- Cremen 72.1 ha de pastures i bàlec (escobes), molt dis-
ponible 
- Cremen 14.7 ha de pi negre de repoblació on fa una 
crema sota-arbrat afectant menys del 10 % de la coberta 
arbòria. Això sí, consumeix parcialment les restes al terra 
d’una aclarida recent. 
- Cremen 13.9 ha de roureda, afectant menys del 5% de 
la coberta arbòria.  

 
  

En blau fluix les zones amb ratxes de vent de 
40-50 km/h a Pirineu i Pre-Pirineu, i en blau 
més fort de 55-65 km/h a l’Empordà.  
Font: www.meteoclimatic.com 

Situació sinòptica de nord-est. Després 
d’un fi de desembre i fi de gener ventós, 
entra una massa d’aire continental siberi-
ana molt seca des del 3 de febrer que ja 
està en retirada.  
Font: www.wetter3.de 

Temperatura de rosada extrema-
dament baixa a Pirineu i part del 
Pre-Pirineu, entre –20 i –30 ºC. 
Les temperatures a 1.500 m 
d’alçada rondaven els 0-5 ºC.  
Font: www.meteoclimatic.com 

 

IMATGE DC 7/2/2012 



  

 Tàctica d’atac (llegenda a la pàgina següent) 

Flanc dret. Sector geogràfic a la part baixa  i funcional la part alta.  Es planteja ancorar-lo abans d'arribar al fons de barranc.  

 Estratègia de l’atac al perímetre 
Dia 1. Contenció de la part baixa del perímetre per evitar que traspassi els dos fons de vall. 
• 1ª Prioritat: flanc esquerre, com més baix estigui, major serà l'espai de carrera del contravent. 
• 2ª Prioritat: tancar el cap abans que es situï al contravent 
• 3ª Prioritat: un cop el cap va coronà i es va situar a contravent corrent per tota la carena, la prioritat va ser tancar la cua amb 

flanc dret per evitar que es resitués i agafes la repoblació en plena alineació. 
• Resultat: 20% del perímetre contingut aprox. Es redueix l’espai de carrera, però el cap es situa al contravent. La inaccessibili-

tat dificulta establir maniobres més enllà de la cua. Els dos flancs, però avancen lentament 
Dia 2. Contenció de les parts dels flancs amb més potencial i facilitar l’accés terrestre a tot el perímetre. Prioritat: 
• 1ª: flanc esquerre part alta, evitar que traspassi el barranc i pugui fer carreres topogràfiques ascendents a la repoblació. 
• 2ª: flanc dret, les llengües descendents que poden tocar cul de barranc i fer carrera topogràfica ascendent. 
• 3ª: obrir els trams de pista gelada amb maquinària pels dos flancs.  
• Resultat: 80% del perímetre contingut aprox. El perímetre queda a 60 i 180 m dels punts crítics (flanc dret i flanc esquerre 

respectivament. S’havien identificat línies de contenció on ancorar possibles maniobres en foc per confinar el foc del flanc es-
querre si la maniobra que es feia hagués fallat. Una avaria mecànica de la maquinària impedeix obrir l’accés als vehicles pel 
tram de pista gelada del flanc dret, però els bombers obren el gel de la pista del  flanc esquerre amb eines mecàniques 

Dia 3. 100. Contenció total del perímetre. 

 Hora inici de maniobra des de l’avís     

PEV1 1 h. Atac i remat LA + EM + MAER.    

PEV3 6 h. Atac i remat LA + EM.    

PEV5 9 h. Atac i remat LA + EM. 
16 h. Atac i remat LA + EM + MAER. 

   

CRD1 16 h. Atac MAER. 
28 h. Atac CRD + EM. 

   

EM 16 h. Atac MAER 
40 h. Remat EM. 

   

Flanc esquerre. Sector geogràfic la part baixa i funcional la resta. Es planteja ancorar-lo abans d'arribar al fons de barranc secundari . 

PEV2 40 min. Atac i remat: LA + EM + MAER    

CRD2 16 h. Atac i remat CRD + EM    

EM + MAER 16 h. Atac MAER+ EM.  Part alta. 
16 h. Atac EM + MAER. Part mitja 
40 h. Atac EM. Part baixa. 

   



A destacar la crema sotarbrat amb poca afectació a la coberta arbòria principal (baix), tant a la repoblació de pi 
negre (Pinus uncinata) recentment tractada al flanc dret, com sota les rouredes del flanc esquerre. 

Llegenda maniobres: 
LA: línia d’aigua 
LA + MAER: línia d’aigua amb suport 
de MAER 
LA + EM: línia d’aigua amb suport 
d’eines manuals 
LA + EM +  MAER: línia d’aigua amb 
suport d’eines manuals i MAER 
 
CRD + EM: crema de definició de perí-
metre sense suport d’aigua 
CRD +LA: crema de definició de perí-
metre amb suport d’aigua 
CRE: crema d’eixamplament 
 
CF: contrafoc 
MP: maquinària pesada 
EM: eines manuals 


