
2. APUNTS 

El règim de foc descriu la distribució espacial i temporal de la intensitat del foc. Al Pirineu i Pre-Pirineu Occi-
dental els factors claus són la gran inaccessibilitat del territori i la interrelació entre clima i orografia..  

INACCESSIBILITAT DEL TERRITORI 

Si bé la inaccessibilitat no és una variable típica a caracteritzar 
pels règims de foc, si que té un pes clau en la mesura que sabem 
que ha condicionat la distribució de combustible, d'ignicions i la 
capacitat d'extinció. Més de la meitat del territori té pendents supe-
riors al 40% i està situada per sobre dels 1.500 m d’alçada. A més 
una part del territori queda cobert per la neu i el glaç.  

La dificultat en l’aprofitament com a conreus explica la gran continuïtat de massa forestal, amb més del 
88% de cobertura forestal, de les 518.880ha totals. Però tot i que té una superfície forestal més gran que la 
resta de regions, no és la que té més boscos. La manca de conreus ha facilitat segles d'història d'usos rama-
ders, íntimament lligats al foc.  

A la regió coexisteixen el règim de foc naturals, amb incendis de 
llamp més freqüents entre el juliol i el setembre iniciat a les parts 
altes, amb el règim de foc de pastors, entre febrer i març i iniciat 
des de les parts baixes de les vessants. Aquest doble règim his-
tòric de foc ha condicionat les espècies i estructures de vegeta-
ció que han arribat als nostres dies. Així un 60% dels boscos te-
nen models d’inflamabilitat elevada, i el 25% moderada, i dominen 
les espècies altament inflamables tot l'any, particularment a 
l’hivern i a l'estiu. 

També és el doble règim de foc el que explica en part la relativa 
baixa cobertura d’arbrat dens a la regió (40%), substituïda en 
part per matollars i prats i herbassars (37%), en funció de l’alçada. Fent grans números, calen continuïtats 
arbrades per sobre del 60% per a tenir una elevada probabilitat de focs que propaguen per les capçades de 
l’arbrat dens, que poden generar ambient de foc i comportaments convectius. 

La inaccessibilitat explica també la importància dels incendis de primera generació en aquesta zona. Es 
fan grans per les enormes longituds de perímetres de molt difícil accès, en zones amb grans pendents.  

Les fortes pendents i/o complexa orografia sovint caracteritzen aquests zones més inaccessibles. A més, la 
inaccessibilitat dels perímetres donen al foc més temps perquè focs relativament petits i/o lents acabin tocant 
punts crítics. Això fa que els incendis topogràfics siguin freqüents, i siguin de major tamany que en altres 
zones. 

INTERACCIÓ ENTRE CLIMA I OROGRAFIA 

La recurrència d’hiverns secs, junt amb la parada vegetativa lligada al fred, junt amb el domini d’espècies 
adaptades al règim de foc de pastors expliquen que  un 40% de la superfície dels darrers 35 anys ha cre-
mat a l’hivern, tot i que no tots els anys hi ha campanya d’hivern 

L’hivern al Pirineu es caracteritza sovint pel domini de dues situacions: irrupcions de fronts freds i domini an-
ticiclònic. L’aire fred arriba acompanyat de vents sinòptics forts de nord, perpendiculars a la direcció principal 
dels Pirineus, orientats en direcció est-oest. Per travessar els Pirineus l’aire fred deixa la seva humitat a les 
vessants nord i arriba a les vessants sud molt més sec. Això marca la diferència en el règim de foc. 

Aquestes situacions de vent de nord també afavoreixen la ràpida propagació del foc a les solanes. No només 
per la important diferència en insolació rebuda, també per la generació de contravents. Per tant, en aquestes 
zones afecten les situacions sinòptiques de vent de nord, afavorint els incendis de vent en contravents.   

Les situacions de domini anticiclònic afavoreix situacions d’inversió tèrmica, amb la massa d’aire més freda i 
humida a les valls, i la més seca i càlida en alçada. Això afavoreix la posició dels nuclis petits dispersos ca-
racterístics del Pirineu, molts dels quals estan situats a les solanes a mitja vessant, just per sobre de la línia 
d’inversió hivernal. Aquesta posició junt a l’orografia complexa, facilita l’existència d’incendis d’interfície 
urbano-rural, particularment lligada a la reducció d’ús de llenyes i pastures al voltant dels pobles.  

Règim de foc al Pirineu i Pre-Pirineu Occidental 

El foc està intimament lligat al Pirineu. El propi 
nom, Pirineus prové probablement de la paraula 
grega pyr, pyros, «foc». Algunes llegendes parlen 
de Pirene, filla d’un deu grec, incinerada al morir. 
El foc de la incineració va propagar per les mun-
tanyes fins el punt que les poblacions de 
l’Empordà on vivien els comerciants grecs van 
anomenar Pirineus als massissos coberts de neu i 
flames. 

Les dades històriques sobre foc a Pirineu són 
incomplertes. Bàsicament perquè només inclouen 
allò que en cada moment s’ha considerat incendi 
forestal. Això històricament només incloïa les 
zones d’utilitat pública, i actualment no inclou les 
zones amb cremes controlades o prescrites. 
Tot i aquesta mancança, sabem que com a poc 
tot el territori crema cada 400 anys. Una desena 
part de la superfície forestal com a poc ha 
cremat en els darrers 35 anys.   
Els focs a Pirineu i Pre-Pirineu han es-
tat des del 1968 el 46% de la superfí-
cie cremada a la regió de Lleida 


