Número 157

Campanya discontinua i
amb inestabilitat

ÍNDEX

Fotografia de la tempesta descarregant sobre l’incendi de Vallirana del 28/07/13. Font: Lluis Remolà.

Estat de la vegetació, pàgina 2
Disponibilitat dels combustibles
Evolució de la sequera
Seguiment de la vegetació
Aspectes a destacar, pàgina 3
Informes d’incendis
Castelló de Farfanya (RELL) 06/07/13
Salo-Sant Mateu del Bages (REC) 24/07/13
Vallirana (REMS) 28/07/13
Articles, pàgina 15
Episodi incendis forestals Austràlia 2009 “Black Saturday” (2a part)
Resum de l’incendi de Yarnell Hill Fire (Arizona, EUA)
Novetats i esdeveniments, pàgina 18
Cremes de rostolls i herbassars per pràctiques amb foc

ESTAT DE LA VEGETACIÓ
Disponibilitat dels combustibles forestals i agrícoles

Figura 1: Imatge de les tasques d’extinció de l’incendi de Bellprat (REMS) del dia
09/08/13. Font: Bombers.

A la Figura 1 s’hi observa la
diferent disponibilitat del combustible forestal i agrícoles, en
aquest cas a la zona forestal
prelitoral central.
Els herbassars (marges) i el
cereal plenament disponibles
(color gris –blanc de la cendra),
gran part del matollar de les
solanes també disponible i, en
canvi, els arbres parcialment
disponibles.
Per això tenim antorxeijos quan
el matollar carrega i focs de
superfície si no ho fa. Solanes
cremen fàcilment i obagues
queden sense cremar.

Evolució de la sequera acumulada
Figura 2: Índex de sequera Drought Code del
14/07/13. Font: DAAM.

diferència d’1 mes

Figura 3: Índex de sequera Drought Code del
11/08/03 Font: DAAM.

Seguiment de la vegetació

Figura 4: Imatge incendi Aiguamúrcia (RET) 14/08/13
on s’aprecia el consum total del matollar de regeneració
d’antics incendis en solanes (estepars, garrigars i bruguerars). Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya

Figura 5: Imatge incendi de llamp de Farena (RET)
13/08/13 on s’observa el baix consum del matollar, la
propagació de superfície de baixa intensitat a per la
fullaraca. Font: Bombers.
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
INFORME D’INCENDI FORESTAL de Castelló de Farfanya (Noguera) del 06/07/2013, de 60,8 ha
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi
Dades generals: 60,8 ha cremades.
Avis Incendi 15:11 (06/07/2013), foc extingit 01:10 (07/07/2013).
Incendi de vegetació agrícola.
Incendi de disseny:
Incendi topogràfic T1/T3,
que es pot veure influenciat per la succió del Segre.

VEGETACIÓ dominant: Vegetació agrícola, cereal.
Espècies principals: El cultiu principal és l’ordí, en
aquest cas hi havia camps ja segats i altres encara
pendents de segar.

Situació sinòptica:
Situació anticiclònica, cal
destacar una entrada de
massa d’aire càlida al
centre de la península.

Estrat de
Longitud Velocitat
propagació flama
propagació
3m de
Superfície
manera
amb antor- sostinguxeigs.
da, amb
Antorxeigs

INTENSITAT: Superfície de mitja intensitat. En carreres en plena alineació capacitat d’antorxejar.
Distància
FS
(focus secundaris)
5-10m

Figura 6: Índex de sequera Drought
Code del 07/07/13. Font: DAAM.

Figura 7: Imatge de l’incendi de Castelló de Farfanya. Font: Bombers.
Elements a destacar
•
Incendi que s’inicia en un camp agrícola a mig segar, inicialment propaga mogut pel vent de component SO i la
pendent, i és capaç de saltar, ja en els moment inicials, una pista asfaltada d’uns 4 metres d’amplada.
•
Les hores en que l’incendi té la principal propagació, entre les 15 i les 17 hores, són les hores de màxima insolació, quan es donen les temperatures màximes i les humitats mínimes, fet que garanteix la disponibilitat dels
combustibles fins.
•
Cal destacar el mosaic de camps i marges que presentaven diferents velocitats de propagació i intensitats.

Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Estratègia i potencial
Es tracta d’un incendi de rostolls que es
produeix en una zona de relleu suau, per
tant, el principal factor de propagació és
el vent, en aquest cas de component sud
-oest. Alhora una sèrie d’obstacles determinen el creixement de l’incendi, la presencia de dues carreteres i camins, algun
camp ja llaurat i zona de cultius de fruiters.
El potencial màxim de l’incendi es dona
en el supòsit que el cap sigui capaç de
saltar la carretera C-12, ja que a uns 700
metres en aquesta direcció es troba un
nus de barrancs que dona accés a zona
forestal Serrat de Sojorn.

Figura 8: Imatge amb l’esquema del comportament de l’incendi de Castelló
de Farfanya. Font: Bombers.
Maniobres
En un primer moment es prioritza el flanc esquerra, atacant de cua cap a cap amb
descarregues de mitjans aeris i extinció amb camions
(BRPs) en marxa, el treball
en aquesta zona es veu facilitat per la presencia d’algun
camí i camps ja llaurats, el
foc, però, es capaç de saltar
l’anomenada pista de Castelló i avançar cap a la C-12,
en la C-12 cap-flanc esquerra
es realitza una crema d’eixamplament que evita el salt
de la carretera en aquest
punt.

Figura 9: Imatge de les maniobres, perímetre i organització de l’incendi de Castelló de
Farfanya. Font: Bombers.
El flanc dret, es va posicionant des de la cua i fent carreres de cap, es planteja la mateixa maniobra en la C-12, però en
aquest cas no hi ha finestra d’actuació i es desestima la maniobra, finalment en aquesta zona es treballa amb línia d’aigua.
Destacar la presencia d’un guaita per vigilar la zona de possible caiguda de focus secundaris. L’última zona de treball
és la primera meitat del flanc dret, cosa que facilita que aquest vagi obrint-se i fent carreres cap endavant.
La possibilitat de treball amb els BRPs en marxa es dificultosa degut a què els camps són de petites dimensions i l'accés a aquests no es evident, i per tant, no es té un flanc continu pel que anar progressant amb el vehicle, això provoca
l’emplaçament dels vehicles i la necessitat de tirar línia d’aigua. Aquests punts d’emplaçament no són fixes durant tot
l’incendi, si no que, es van movent un cop s’ha rematat la zona de treball.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
INFORME D’INCENDI FORESTAL de Salo-Mateu de Bages (Bages) del 24/07/2013, de 21,3 ha
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi
Dades generals: 21,3 ha cremades.
2.9 km de perímetre. Superfície cremada a la primera hora: < 30 ha
Avis a les 16:54. 25/07 18:43 controlat.
Incendi de disseny: VEGETACIÓ: Arbrat de pi blanc i subpis d’alzines
T1: Topogràfic estàn- Espècies principals: pi blanc, alzina, llentiscle, argelaga
dard.
i conreus segats.
INTENSITAT: Alta intensitat en plena alineació, mitjabaixa de flanc i baixa-nul·la en l’obaga
Situació sinòptica:
Estàndard d’estiu.
Marinades

Estrat de
propagació

Longitud
flama

Potencial:
711 ha

Antorxeig sos- 15-20 m de
tingut
cap

Velocitat
Distància
propagació FS
(focus secundaris)
720 m/h
40 m puntupuntualment alment

Figura 10: Índex de sequera
Drought Code del 24/07/13. Font:
DAAM.

Aspectes a destacar
• Foc amb comportament més intens de l’esperat
degut a la falsa sensació de tranquil·litat que
van aportar les recurrents tempestes de la primera quinzena de juliol.
• El fort pendent (>60 %) i l’estructura pluriestratificada de matollar, alzinar i pi blanc adult van
facilitar carreres amb antorxeijos sostinguts.
• Foc topogràfic que afecta una solana amb vent
creuat de SW-W que facilita l’obertura del flanc
dret (FD) en diverses pulsacions.
• El foc originat per una màquina agrícola presenta alguna complicació d’accés a cua flanc esquerra. Finalment es flanqueja i es constata que
l’obaga no propaga, facilitant l’estabilització de
l’incendi.

Figura 11: Carrera principal per la solana amb la columna vertical
i el vent de SW-W en alçada. Font: CAR.
Disponibilitat de combustibles i comportament de foc
Després d’un abril i maig humits, i un juny sec, les tempestes han caracteritzat les precipitacions de la primera quinzena
de juliol a la Catalunya central. Al nord de Solsonès, Berguedà i Osona han estat de caràcter extens, però al sud d’aquestes comarques i al Bages s’han caracteritzat per xàfecs puntuals i de distribució molt irregular, més accentuat quan
més al sud.
Pi blanc i alzines en procés de canvi de fulla acumulant fulles mortes a capçades, abundància d’herbàcies seques a
nivell de superfície faciliten la propagació amb vent i forta pendent a favor. El foc és intens de cap però els flancs són
assequibles perquè l’estrat arbustiu i el combustible gruixut mort no estan molt disponibles (no és any de sequera).
Destacar que solanes amb estructures pluriestratificades acumulen altes quantitats de biomassa i poden presentar
comportaments explosius amb certa facilitat.

Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Figura 12: Comportament de l’incendi de Salo amb capçades dels
arbres disponibles i facilitat d’antorxeig. Font: Bombers.

Potencial
El potencial de l’incendi està limitat a la topografia i la disponibilitat dels combustibles en les obagues.
La influència del vent de SW-W que afecta al sistema del Cardener i Llobregat facilita l’obertura del flanc dret al llarg de la solana
direcció Valls de Torroella.
Les obagues situades al sud i nord de l’incendi mostren poca disponibilitat amb lo qual la capacitat de propagació és limitada.
La manca de focus secundaris massius a llargues distàncies confina el foc en l’única solana que te a l’abast.
Objectius
• Limitar la projecció de l’incendi en la primera
solana i evitar l’afectació a les olles properes a
l’est i oest.
• Limitar la capacitat d’afectació a la trama de
masies situades al nord i oest de l’incendi.
Estratègia
Tancar la cua i FE per limitar la possible afectació
a la trama de masies situades al nord i oest del
punt d’inici.
Tancar el FD abans d’arribar al nus de barranc
del Clot del Gavatxs.
Monitoritzar el cap perquè el descens no arribi al
fons del barranc del Clot dels Gavatxs.

Figura 13: Esquema del potencial de l’incendi de Salo sobre
imatge de relleu i el perímetre final. Font: Bombers.
Finestres d’actuació
La cua es localitza en un camp paral·lel a la riera de
Salo (Límit de control 1).
Després de la carrera inicial FE es situa en màxima
pendent amb vent en contra a més de 500m abans
no arribi a llocs vulnerables (Límit de control 1).
FD crema a pulsacions per recol·locacions orogràfiques (petits barrancs) i el vent a favor 500m abans no
arribi al punt crític del nus de barranc (Límit de control
2).
Cap fora d’alineació amb algun focus secundari poc
actiu en descendent a més de 100 m del fons de barranc (Límit de control 3).

Figura 14: Esquema dels límits de control (eixos de
confinament) de l’incendi de Salo sobre perímetre final
i cartografia de Bombers. Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi

Figura 15: Foto esquerra del flanc esquerre agafant la màxima pendent. Foto central amb part alta del flanc esquerre. Foto dreta de la darrera pulsació al flanc dret
abans de l’estabilització. Font: Bombers.
Tàctica i maniobres
La màquina agrícola que
suposadament origina el
foc es desplaça pel camp
originant diversos punts
d’inici.
La densitat de vegetació
dels flancs obliga a ficar
equips amb motoserra pel
davant la línia d’aigua
(LA). Mitjans aeris (MAER)
estabilitzen,
motoserres
obren caixa i LA extingeix
i remata.
La progressió pel flanc
dret és lenta perquè l’obertura amb pulsacions a
generat un perímetre amb
llengües i zones de matollar i alzinar mal cremades. Es proposa fer definició de perímetre amb foc
per definir un perímetre
més franc de treballar i
rematar, però les descàrregues de MAER han deixat el combustible suficientment moll com perquè
no cremi.

Figura 16: Imatge de les maniobres, perímetre i organització de l’incendi de Salo-Sant
Mateu de Bages. Font: Bombers.

A darrera hora de la tarda s’intenta cremar una taca verda de la part baixa del flanc dret per limitar la possibilitat de represes els dies de retén però pel mateix motiu ja esmentat el combustible no està disponible. Es remata a consciència
per evitar ensurts al dia següent.
Els focus secundaris que apareixen a l’obaga a darrera hora de la tarda perden activitat a la nit, fent casi impossible la
seva recerca nocturna. A primera hora del matí s’obre pas amb l’ajuda de la motoserra per la densa vegetació de l’obaga per extingir-los.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
INFORME D’INCENDI FORESTAL de Vallirana (Baix Llobregat) del 28/07/2013, de 84 ha
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi
Dades generals: Superfície 84 ha cremades. Perímetre: 8649 m.
Avis incendi 28/07 19:01h, estabilització 29/07 07:47h, control 01/08 10:12h,
extingit 01/08 17:35h (16:34h 02/08 reproducció)
Incendi de disseny:
VEGETACIÓ dominant: Arbrat adult i regenerat.
Topogràfic Estàndard T1 Espècies principals: pi blanc, càrritx, coscoll, llentisTempesta propera te1
cle
INTENSITAT: Superfície mitja-alta intensitat, antorxeig de grups d’arbres i capçades passiu.
Situació sinòptica:
Ponent suau, tempesta
propera i pas de front
amb pluja

Estrat de
Longitud
propagació flama

Velocitat
propagació

Distància
FS

Potencial: 500 ha
(topogràfic)

Antorxeig

980 m/h

200 m

15-20 m

Figura 17: Índex Drought Code
del 28/07/2013. Font: DAAM.

Tota la informació operativa d’estructura de comandament, sectorització, comunicacions i gestió de recursos es recolliran en l’informe del Cap de Guàrdia de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud de Bombers.
Figura 18: Concentració dels mitjans terrestres per la protecció d’habitatges
de la urbanització Selva Negra Catalana en moments inicials de l’incendi.
Font: Bombers.

Figura 19: Imatge de les carreres de l’incendi a les 20:45h
afectant cases limítrofes i interiors de la urbanització Selva
Negra Catalana. Font: @meteovallirana.
Elements a destacar
• GESTIÓ DE L’EMERGÈNCIA EN ZONA URBANA-FORESTAL
• La presència de franja de prevenció d’incendis va reduir els danys sobre les parcel·les careneres.
• L’espectacularitat de les flames ascendents sobre les cases més properes a la carena, donava la sensació
de posar en risc les cases.
• Els focus secundaris dins les parcel·les buides i els jardins va disparar la demanda dels ciutadans sobre les
unitats terrestres.
• S’ha comprovat una vegada més l’enorme dificultat de gestió de l’emergència en interfície urbana, per la dispersió de les unitats a les zones urbanitzades.
• CANVIS EN L’ESCENARI METEOROLÒGIC: L’arribada de la tempesta suposa un canvi en el comportament i la
direcció de l’incendi, que momentàniament obre el flanc dret. La pluja caiguda moments després ajuden a estabilitzar l’incendi, però compliquen les tasques de remat, cosa que provoca la represa 5 dies després.
• El CÀRRITX, COMBUSTIBLE HERBACI SINGULAR: L’elevada presència de càrritx (herbàcia molt combustible) en
el sotabosc condiciona el desenvolupament de l’incendi, degut a l’aportació d’una gran quantitat de combustible fi
mort.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Gestió de l’emergència en zona urbana-forestal
L’estructura de les urbanitzacions (IZ) i les seves mesures de protecció passiva són claus per minimitzar els efectes de
l’incendi sobre els béns i les persones afectades, i condicionen el desplegament tàctic i nombre de recursos necessaris
per protegir els elements vulnerables.
Quan l’incendi que afecta una IZ és capaç de propagar pel seu interior amb intensitat suficient per crear focus secundaris i possibilitat de cremar edificacions el servei d’extinció es veu obligat a:
•
Prioritzar l’objectiu de protecció de béns i persones de forma quasi exclusiva, condicionant l’atac al foc per limitar
el potencial final de l’incendi.
•
Desplegar una estratègia defensiva per protegir les cases i edificacions perimetrals i interiors de la urbanització.
Coordinació amb grup d’ordre per establir evacuacions i confinaments.
•
Establir un desplegament tàctic basat en extinció ràpida de focs de les parcel·les interiors i mobilitat per assistir
nous serveis. Imprescindible establir un sector específic per coordinar tasques.
•
Desplegar maniobres defensives per protegir les edificacions exteriors presenta problemes d’accés (cal creuar
patis i jardins) i una sistemàtica de treball complexa i amb uns requeriments de recursos alt.

Figures 20: Imatge amb la progressió del foc al
límit amb la urbanització Selva Negra Catalana.
Font: Bombers.

Figura 21: Imatge on s’observa l’incendi progressant amb foc de superficie i antorxeijos per les
parcel·les interiors de la urbanització Selva Negra
Catalana. Font: @jansana.

Figura 22: Imatge amb un dels exemples de dificultats afegides
a l’hora de desplegar maniobres defensives de protecció de cases en una urbanització. Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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Figura 23: Imatge amb el foc
arribant a les cases perimetrals
de la urbanització Selva Negra
Catalana. Font: @albertfito.
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Efectivitat de les franges perimetrals i estructura de vegetació de les parcel·les interiors
La presència d’una franja de vegetació tractada en el perímetre exterior de la urbanització es constata com una mesura
de seguretat passiva eficaç. El comportament del foc pròxim a les cases millora en termes de calor per radiació i convecció que les pot afectar. Garantir la seguretat total és complicat però al menys eleva les probabilitats de superar el
pas del foc amb més garanties d’èxit.
En el cas de Vallirana, amb massa arbrada adulta de pi blanc (12m d’alçada mitja) en el perímetre de la urbanització, la
franja existent va garantir que el foc de capçades quedés allunyat uns 20m de les cases, probablement una amplada
major, propera als 40-50m, hagués estat més favorable per evitar els danys que es van produir.
La vegetació de les parcel·les interiors ha de garantir que el foc que les pugui afectar sigui, com a molt, de superfície de
baixa a mitja intensitat, en cap cas ens podem permetre focs de capçades que requereixen atac combinat de línia d’aigua i mitjans aeris per controlar-los.
Això implica mantenir distància vertical entre estrat de superfície (herba i matollar) i l’estrat arbori (pi blanc en aquest
cas) suficient de més de 5m, i uns recobriments de matollar (continuïtat horitzontal de combustible) menors del 30%.
Figura 24: Imatge
d’una parcel·la interior
no tractada.
Font: Bombers

Figura 25: Imatge d’una
parcel·la interior no tractada i la manera com va
cremar en alta intensitat.
Font Bombers.
A la imatge superior dreta (Figura 25) s’observa com el foc que va afectar les parcel·les interiors va ser de d’alta intensitat amb antorxeijos puntuals. Controlar aquest comportament implica atac combinat de camions i mitjans aeris i, a més
a més, facilita la generació de nous focus secundaris que saltaran carrers implicant noves zones verdes. A l’esquerra
(Figura 24) exemple de parcel·la no cremada amb càrrega de combustible molt desfavorable.

Figura 26: Imatge amb els efectes sobre la vegetació del pas de l’incendi des del bosc no gestionat cap a la franja
perimetral de la urbanització Selva Negra Catalana. Font: Bombers.
L’amplada de la franja hauria d’estar en consonància amb les característiques de la vegetació que l’envolta i els tractaments aplicats no tenen perquè ser uniformes. La graduació i intensitat dels tractaments han de adaptar-se a les característiques de la massa forestal.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Finestra meteorològica
El dia anterior a l’incendi hi ha recuperacions d’humitats. La ignició es produeix amb una situació suau de ponent seca
on la HR és del 30%, la temperatura supera els 30ºC i el vent de component oest no supera els 8 km/h.
A la 01:30h del dia 29/07 arriba el pas de front d’una tempesta que ens porta un augment sobtat de la intensitat del vent
i una direcció erràtica, que provoca una obertura del flanc dret. Al cap d’uns 20 minuts comença a ploure abundantment
i permet que les unitats puguin continuar amb feines d’extinció.
La jornada següent va estar marcada per una situació general de nord amb humitat relativa baixa, molta radiació solar i
temperatures similars al dia anterior.

Figura 27: Imatge amb la comparativa de gràfiques de temperatura (ºC) i humitat relativa (%) i velocitat-direcció del
vent (º i m/s) dels dies 28 i 29 de juliol 2013 a l’estació de Vallirana. Sobre les 23:30h UTC (01:30h) s’observa l’arribada de la tempesta amb l’augment de velocitat del vent i direcció erràtica, i el seu pas posterior amb la pluja i la pujada
sobtada d’humitat. La pluja caiguda i l’elevada humitat relativa posterior van facilitar l’extinció del perímetre i l’estabilització dels focus secundaris. Font: SMC.

Figura 28: Carreres de l’obertura del flanc dret
amb l’efecte del vent de ponent a l’incendi de
Vallirana. Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya

Figura 29: Imatge general del desenvolupament de
l’incendi de Vallirana a mitja nit del dia 28 al 29 de
juliol 2013. Font: @llremola.
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
El Càrritx, combustible herbaci singular
A Catalunya aquesta gramínia altament inflamable es distribueix exclusivament
en les serres litorals del sud de Barcelona (entorn del massís de Garraf) i forma
herbassars alts i d’alta densitat d’aspecte sabanoide en zones obertes i també
sota arbredes de pi blanc.
El càrritx està adaptat al foc, la majoria de les llavors moren a causa de la temperatura del foc, però les plantes que rebroten poc després del foc produeixen més
llavors que les plantes no cremades, les quals germinaran fàcilment sobre terra
cremada.
Hi ha una relació entre l’abundància de càrritx i el règim de focs. L’alta freqüència històrica d’incendis al massís del Garraf i rodalies ha afavorit l’expansió
de l’espècie, i al seu torn, l’expansió d’aquesta ha fet augmentar la recurrència
dels incendis. Aquest fet es degut l’elevada taxa d’acumulació de biomassa d’aquesta gramínia que permet la propagació del foc en un curt interval de temps
(menys de 4 anys).

Figura 30: Imatge del càrritx
(Ampelodesmos mauritanica).
Font. Bombers.

A nivell operatiu, les carritxeres generen models de combustibles assimilables al model 3 (CEREAL SENSE SEGAR) i model
7 sota arbrat. A les comunitats on el càrritx domina al sotabosc
s’incrementa la intensitat i la velocitat de propagació del foc
a causa de l’acumulació elevada de combustible fi mort en la
part inferior de la mata.

Figura 31: Imatge del dia després de l’incendi de
Vallirana del sotabosc cremat a mitja-alta intensitat
en pineda calcícola de pi blanc (Pinus halepensis)
amb domini de càrritx (Amphelodesmus mauritanica)
en el sotabosc. Font: Bombers.
Comportament
L’incendi es va veure influenciat de manera significativa per l’escenari meteorològic canviant, es poden diferenciar 3 fases:
•
topogràfic influenciat pel vent de ponent: carreres cap a la serra de
Sant Silvestre.
•
pas de front i tempesta: obertura i quasi extinció dels flancs i del
cap per la descàrrega de la tempesta amb pluja.
•
topogràfic influenciat per la situació de nord general: sobretot els
flancs descendents a la serra de Can Güell i Puig Sant Vicenç.
Figura 32: Imatge de les primeres carreres topogràfiques a l’incendi de Vallirana
arribant a la urbanització Selva Negra
Catalana. Font: www.lavanguardia.es

Figura 33: Imatge aèria de l’incendi de
Vallirana on s’observen les carreres de
diferent intensitat i les zones on l’incendi
no ha sigut capaç de propagar. Font:
Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi

Figura 34: Esquema del comportament de l’incendi de Vallirana amb les principals carreres sobre el perímetre i
imatge de relleu. Font: Bombers.
Estratègia
Inicialment l’incendi afecta de ple a la part alta d’una urbanització, i cap a les 21h diversos focus secundaris cauen arreu de la urbanització. Això provoca que tots els recursos s’emplacin a la protecció dels habitatges, impedint treballar
per l’extinció de l’incendi. S’executà una estratègia defensiva atomitzada. A la nit es van traient vehicles per reubicarlos en l’extinció de l’incendi.
Es va demanar el confinament de la urbanització tot i que alguns actuants van executar evacuacions i van haver autoevacuacions.
Les prioritats estratègiques són:
1.
Tancar CUA-FE: per evitar el descens
al punt crític 1, amb un major potencial i
obertura del foc cap a Can Bogunyà i
Mas de les Fonts.
2.
Organitzar maniobres l’interior de la
urbanització per alliberar recursos i
destinar-los a l’extinció de l’incendi forestal.
3.
Tancar CUA-FD per evitar obertura cap
al punt crític 2 amb la probable obertura
cap a Penya del Moro i Can Güell
4.
Estabilitzar el CAP i focus secundaris al
descens de la carena de la Serra de
Can Güell i Puig Vicenç per evitar la
seva afectació amb la marinada del dia
següent
Figura 35: Esquema dels potencials i punts
crítics més importants (color blau), amb les
zones delimitades per les projeccions de nous
potencials (fletxes) sobre el perímetre final de
l’incendi (en vermell) de Vallirana. Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Informe d’incendi
Figura 36: Imatge del Sistema d’Informació Geogràfica de
Bombers amb les posicions dels recursos a les 20:45h del dia
28/07, quan s’inicien les tasques d’extinció a la cua del foc, amb
una aproximació del perímetre inicial. Font: Bombers.

Maniobres
A la zona de la urbanització es va treballar establint un eix
de protecció amb diversos emplaçaments amb línia d’aigua
al llarg de la carena on acabaven les carreres topogràfiques inicials. I a l’interior hi havia diverses unitats més o
menys mòbils per anar responent a les demandes i avisos
dels veïns.
Es va garantir la presència de comandaments (Cap de
Sector/Zona) per prioritzar i organitzar aquest sector funcional amb necessitats específiques.
La intervenció a la zona forestal es va basar en combinar línia d’aigua i eines manuals, en assignar mitjans aeris per baixar la flama i, a la part alta de la Serra de Can
Güell es van executar un parell de cremes d’eixamplament per limitar la progressió
del cap. En aquest incendi es va utilitzar la maquinària pesada per ajudar a obrir
pas entre el regenerat de pi blanc a la línia d’aigua (part alta flanc dret) i per poder
emplaçar vehicles al fons del torrent del segon punt crític, amb un girador per facilitar el repostatge d’aigua i material dels camions.

Figura 37: Esquema amb les principals maniobres d’extinció sobre el perímetre final de l’incendi de Vallirana. Font: Bombers.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Article
ARTÍCLE: Episodi incendis forestals a Austràlia 2009 “Black Saturday” (segona part)
Resum i traducció de l’original de Victorian Bushfires Royal Commission, Final Report Recommendations (http://www.royalcommission.vic.gov.au/ )
Aquí tenim la segona entrega de les recomanacions que van sortir de la Victorian Bushfires Royal Commission creada
després dels grans incendis del 2009 a Austràlia que van afectar una gran part de l’Anella Verda de l’àrea metropolitana
de l’Estat de Victòria.
A Lo Forestalillo 147 (juliol 2011) es va publicar la traducció del primer bloc, les referents a l’EMERGÈNCIA I LA
GESTIÓ DE L’EMERGÈNCIA. Aquest segon paquet de recomanacions fan referència a L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, la ORDENACIÓ DE TERRITORI I GESTIÓ DE COMBUSTIBLE.
Quedaran pendent recomanacions sobre LA RESPOSTA DE L’EXTINCIÓ i RECERCA I VALORACIONS.
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Recomanació 1: L’Estat Australià promulgarà lleis amb dues finalitats específiques:
1. Anomenar una comissió de bombers independent responsable davant del ministre, la policia i els serveis d’emergència que serà, a més a més, el màxim operatiu de bombers de Victoria.
2. Crear, mitjançant una llei, la figura del cap de bombers de la Direcció General de Sostenibilitat i Medi Ambient.
La comissió de bombers ha de ser la responsable del següent:
1. Promoure i dirigir la reforma per augmentar la capacitat operativa, la operativitat interna i la capacitat de resistència
del serveis de bombers de Victoria.
2. Desenvolupar i enfortir la capacitat operativa per estar preparats pels dies de major risc d’incendis forestals i exercir
el control estatal del nivell 3 de foc.
3. Proporcionar al Consell de Govern un assessorament periòdic sobre la base i la freqüència dels factors desencadenants d’incendis. Aquets criteris hauran de ser aprovats pel govern.
4. Representar els interessos de Victoria en totes les qüestions operatives dels comitès nacionals.
Recomanació 2: L’Estat substituirà l’impost sobre el Servei de Bombers, per un altre impost basat en la propietat. Per
aquest nou impost es contempla la introducció de concessions per a persones amb baixos ingressos.

Figura 38: Recull d’imatges incloses al Document de recomanacions de l'anàlisi e l’episodi de grans incendis forestals
d’Austràlia 2009, l’episodi conegut com a “Black Saturday”.
ORDENACIÓ DE TERRITORI I GESTIÓ DE COMBUSTIBLE
Recomanació 3: El fons estatal es compromet a implementar un programa a llarg termini de cremes prescrites amb
un objectiu anual de com a mínim el 5 % de les terres publiques.
Recomanació 4: El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient presentarà un informe anual amb els resultats de les
cremes prescrites de manera que compleixi amb els objectius públics de responsabilitat. Així doncs, aquest informe
inclourà la publicació dels detalls de les àrees gestionades amb foc, les despeses econòmiques del programa i l’impacte sobre la biodiversitat.
Bombers. Generalitat de Catalunya
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ASPECTES A DESTACAR: Article
ARTÍCLE: Resum de l’incendi de Yarnell Hill Fire (Arizona, EUA)
Resum i traducció de l’original del Pacific Biodiversity Institute de Analysis and comments on the
Yarnell Hill Fire in Arizona and the corrent fire situations in the United States.
(http://www.pacificbio.org/initiatives/fire/yarnell_fire.html )
El passat 28 de juny de 2013 es va declarar un incendi forestal a la localitat de Yarnell
(Arizona, EUA) en el qual es va donar lloc un atrapament on van morir 19 bombers.
Aquest és un resum de l’informe que ha redactat el Pacific Biodiversity Institute de l’incendi en el qual hi ha una valoració de diversos aspectes, des d’estructures de vegetació fins al grau d’autoprotecció de les cases que es troben en urbanitzacions properes a zones forestals.
L’article comença fent una diferenciació clara dels diferents terrenys que hi ha a Estats Units, terrenys on la gestió és
nacional, terrenys on la gestió és estatal, terrenys privats i uns altres terrenys on els gestor són altres entitats. Fet que
es tradueix en l’aplicació de certes mesures de prevenció d’incendis segons qui és el gestor dels terrenys.
L’incendi de Yarnell es va desenvolupar en una zona de vegetació de matollar anomenada Chaparral, un equivalent a
la màquia catalana, en uns dies d’alt risc d’incendi i en condicions meteorològiques d’altes temperatures, baixes humitats i amb vents moderats a forts. Aquesta estructura arbustiva dóna lloc a un incendi molt intens i ràpid en aquestes
condicions meteorològiques i de sequera, el qual afecta troba zones habitades que obliguen a emplaçar-hi mitjans per a
defensar-les.
En l’informe trobem una reflexió que considerem molt interessant i aplicable a Catalunya: les zones habitades que
estan en un paisatge amb un règim d’incendis conegut, els quals acabaran afectant a les zones construïdes,
han d’adaptar-se al medi i al risc que aquest medi els dóna.
Hi trobem un anàlisi de les cases que han aplicat mesures d’autoprotecció i han reduït la vegetació del seu voltant, tant
perquè han fet cercles nets de vegetació al voltant de la casa com per tenir jardins amb espècies poc inflamables.

Figura 39: Imatge treta del Google Earth d’una urbanització que està dins del perímetre de
l’incendi de Yarnell Hill Fire. Font: Analysis
and Comments on the Yarnell Hill Fire in Arizona and the Current Fire Situation in the
United States.

Figura 40: Estructura de casa
i vegetació segura pel pas d’un
incendi forestal. Font: Analysis
and Comments on the Yarnell
Hill Fire in Arizona and the
Current Fire Situation in the
United States.

Figura 41: Estructures de cases i vegetació que no són segures pel pas d’un incendi forestal. Font: Analysis and Comments on the Yarnell Hill Fire in
Arizona and the Current Fire
Situation in the United States.

A l’informe també fa referència que tota aquesta zona que ara està dominada pel Chaparral, al 1860 era una zona
d’herbassars que es mantenien amb el foc per a poder tenir pastures. Amb l’entrada de les polítiques de prevenció d’incendis tota la zona de pastura va ser ocupada pel Chaparral i així es va canviar un període de retorn d’incendis de pocs
anys (per mantenir les pastures) a un interval de 30 a 100 anys, que és el període de retorn d’incendis que té el
Chaparral.
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ASPECTES A DESTACAR: Article
L’últim cop que es va cremar la zona, segons l’informe, va ser fa 40 anys donant lloc a una estructura com la que veiem
a les fotografies següents.
Com es veu a les següents imatges (Figura 43), la
zona de l’atrapament dels bombers, està coberta
per aquesta estructura de Chaparral que portava
patint una dècada de sequera i els dies de l’incendi,
com hem dit abans, hi havien unes condicions meteorològiques molt extremes.
Això va fer que a l’arribar el foc d’alta intensitat es
consumís la totalitat del combustible, com es veu a
les següents imatges i afectés a les cases més vulnerables i sense mesures de prevenció adequades.

Figura 42: Imatge d’una casa cremant a l’incendi
de Yarnell Hill Fire (Arizona). Font: http://
hinterlandgazette.com.

Figura 43: Comparació de l’escenari abans i després de l’incendi de Yarnell Hill Fire, sobre imatge del Google Earth. La
pista forestal es va obrir després del foc per donar resposta a
l’accident patit pels bombers. Font: Analysis and Comments on
the Yarnell Hill Fire in Arizona and the Current Fire Situation in
the United States.
Al final de l’informe es fa èmfasi a la reflexió que abans hem comentat, fer que les zones habitades s’adaptin al medi
d’incendis que les envolta, com a una de les solucions per a poder combatre incendis de tipus del de Yarnell Hill.
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NOVETATS I ESDEVENIMENTS
Cremes de rostolls i herbassars per pràctiques amb foc
Enguany, tal i com altres anys anteriors, s’aprofita l’època de la collita del cereal o l’assecada de l’estrat herbaci en
erms abandonats en zones industrials per organitzar pràctiques amb foc real on treballar maniobres bàsiques
d’extinció. En aquest cas es mostren imatges de la Canonja (RET), al sector industrial del Camp de Tarragona, i de
les cremes de rostolls de Maçanet de la Selva (REG).
Cremes de la Canonja (RET)
Durant el mes de juliol s’ha estat efectuant cremes preventives en el municipi de la Canonja, en parcel·les ermes situades entre els diferents barris i annexes a barris de Tarragona. Aquestes cremes pretenen evitar riscos per aquelles zones del nucli urbà que es troben envoltades per parcel·les improductives i sovint objecte d’acumulació de residus
diversos, a més a més d’un matollar més o menys dens segons les zones. S’aconsegueix portar les cremes sota unes
condicions que, a més a més, redueixen les molèsties que els pot ocasionar si es produeix en circumstàncies no controlades.
A banda d’això, un segon objectiu és reduir el nombre de sortides i la hipoteca de recursos que, encara que sigui
per poques extensions finals d’incendi, es produeixen per un elevat nombre de conats i activacions que sorgeixen en
les zones periurbanes de Tarragona, La Canonja i Reus durant el període d’estiu.
Un tercer efecte que s’aconsegueix, encara que no formi part dels objectius finals de la crema, però que els veïns valoren molt favorablement, és el sanejament que s’aconsegueix per l’eliminació de molts focus d’insectes i petits mamífers
que, en cas contrari, acaben afectant els barris annexes.

Figura 44: Imatges de l’execució de les cremes com a pràctiques per al sanejament, gestió de combustible i prevenció
d'incendis a la Canonja (RET). Font: Bombers.

En total s’han tractat al voltant de 20 ha que, enguany, només han correspost al municipi de la Canonja però que, la
intenció per l’any vinent és ampliar-ho a Tarragona i també a Reus, en aquest àmbit diguem-ne “metropolità”.
En aquests entorns es donen escenaris propicis per a la formació per la baixa complexitat del tractament del combustible, ja que pràcticament es busca la seva total eliminació, però què, per altra banda, exigeix una feina important
de gestió dels fums per evitar molèsties a les zones habitades i les infraestructures. L’ajustament a les finestres de
prescripció i el treball amb patrons d’ignició diversos, permet adquirir experiència en situacions favorables.
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NOVETATS I ESDEVENIMENTS
Cremes de rostolls a Maçanet de la Selva (REG)
En aquests escenaris de rostolls s’aprofita per practicar maniobres bàsiques d'extinció d'incendis: la maniobra d’extinció amb el vehicle en marxa, la coordinació en maniobres combinades de línia d’aigua i torxa en l’execució de cremes per definir perímetre i, també, l'execució de cremes d’eixamplament recolzades en camins, línies de defensa i línia
d’aigua.
Dels diversos tallers que s’organitzen es mira de fer una reunió de valoració de cada pràctica per comentar com ha
anat, què es pot millorar i què cal evitar o repetir els propers cops. En la discussió es plantegen i resolen els dubtes i
propostes sobre comunicacions, estructura de comandament, sectors funcionals i geogràfics i maniobres d’extinció.
L’objectiu principal d’aquests exercicis és poder practicar tal i com treballem, per poder aprendre, entendre i millorar
tots plegats, els caps de guàrdia, els comandaments de parc i les dotacions que hi participen.

Figura 45: Imatges de la pràctica de l’execució de la crema
de definició de perímetre, combinant línia d’aigua i crema, a Figura 46: Imatges de la pràctica de l’execució de la
Maçanet de la Selva. Font: Bombers.
crema de d’eixamplament ancorada a pista forestala
Maçanet de la Selva. Font: Bombers.

Figura 47: Imatges de la discussió i valoració de la
pràctica de crema d’eixamplament amb tots els
participants i observadors en una de les jornades a
Maçanet de la Selva. Font: Bombers.
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