
3. ASPECTES A DESTACAR (5 de 5) 

INCENDI de Pujalt, 27/6/2012, 45 ha 

Dades generals: 45 ha cremades.  
4’9 km de perímetre. > 35ha aprox a la primera hora 
Avís 17:16h. Controlat: 28/06 01:08h .  

Incendi de disseny: 
Incendi de vent a la plana. 

VEGETACIÓ i Espècies principals:  75% conreus sense se-
gar (blat) i 25% massa forestal (alzines i algun pi). 

INTENSITAT:  superfície alta intensitat amb antorxeig conti-
nuo al cap però de superfície mitja intensitat als flancs 

Situació sinòptica: 
Marinades a la plana, amb 
pas de tempestes de SW al 
final de la jornada 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial:  Superfície Cap 4-5m 2.5 km/h de 
mitjana 

10m 
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27/6/2012. Creixement ràpid de la columna 
als primers moments de l’incendi degut als 
camps de cereal ( font: @belebele) 

27/6/2012. Maquinària agrícola col·laborant 
en les tasques d’extinció per a llaurar els 
camps i delimitar la propagació del foc. 

27/6/2012. Afectació de la zona boscosa.   

 Elements a destacar 
   

Incendi en zona planera que guanya intensitat degut a que el ce-
real està per segar, i accelera molt la propagació. Al cap es visua-
litzen flames de 4-5 metres i en les zones arbrades amb un antor-
xeig continu. Els flancs cremen a mitja intensitat amb un llança-
ment de focus secundaris màxim a 10m. 

Al final de l’incendi es nota la influència de la línia de tempestes 
que entra pel SW, però que finalment es van desfer 

 

 

 

Estratègia   
 
- L’incendi té una obertura típica amb un angle molt mar-
cat. El flanc esquerre és el flanc motor de l’incendi i de 
seguida es prioritza com a tal per a la seva extinció. 
 
- L’objectiu és flanquejar ràpid des de cua, mantenint la 
cua ben assegurada, prioritzant el flanc esquerra. 
 
- Així mateix, s’intenta crear discontinuïtats al cap per  fre-
nar el seu impacte la zona de Pujalt.  

  

 

Tàctica i maniobres 
 
- Es prioritza el treball amb línies d’aigua a la cua i els 
flancs.  
 
- A la zona avançada dels flancs i del cap destinen els trac-
tors per tal de llaurar els camps i fer que les carreres no 
trobin continuïtat per seguir progressant. 

DC 28/06/2012 

 

+/- 30º 

Esq.: imatge de les tempestes que entraven 
pel SW. Dta.: A les 18:00 h. a  l’estació de 
Cervera s’observa el canvi de la dirección 
del vent influenciat per les tempestes que 
es formen al SW de Catalunya. 


