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ESTAT DE LA VEGETACIÓ
Disponibilitat dels combustibles forestals i agrícoles
Com es pot veure en les dades dels mapes de precipitació acumulada disponibles al www.meteocat.com, el país ha
quedat dividit en dues zones:
•
Zona seca del Preprineu, que encara arrossega un part de sequera estructural
•
Zona humida del litoral, on s’ha rebut molta precipitació
A la zona seca del Prepirineu i la Catalunya central (figura 1), hi ha plogut però ni molt menys el necessari per eliminar
la sequera que arrossega. Aquesta sequera és complexa i difícil perquè es ve acumulant des de la tardor del 2011 i a
través de tot el complex i difícil any 2012 (figura 2).
Cal destacar, doncs, la presència d’aquest eix sec a la Catalunya central, precisament la zona crítica dels grans incendis forestals en episodis de sud i ponents a l’estiu.

Evolució de la sequera acumulada
Figura 1: Índex de sequera Drought Code del
2 d’abril del 2013, on
s’observa l’eix de sequera acumulada que arrosseguem, tot i les pluges
del febrer i març. Font:
Bombers.

Figura 2: Índex de sequera
Drought Code del 16 d’abril de
2012. Font: Bombers.

Seguiment de la vegetació
La vegetació viva segueix unes pautes d’hidratar-se i deshidratar-se ciclíques en funció de la fenologia i l’estratègia que
cada espècie ha desenvolupat per sobreviure als períodes de sequera. Per aquest motiu, el seu seguiment és clau per
saber quina quantitat del combustible que representen les plantes vives al bosc (que és molt) participa directament en
la propagació de l’incendi. La quantitat de pluja i el moment en què cau (figura 3), per tal que les plantes l’aprofitin, i els
períodes de sequera sostinguts (figura 4) són variables clau que poden modificar aquesta disponibilitat, i, per tant, cal
identificar-les per poder fer una bona previsió de l’evolució de la vegetació.

Figura 3: Pluja acumuada del període setembre 2102 a febrer 2103. Font: DAAM.
Bombers Generalitat de Catalunya.

Figura 4: Període de sequera acumulada de
principis de març 2013 indicat per la variable
ratxa seca de 30 mm. Font: DAAM.
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ASPECTES A DESTACAR
INFORME D’INCENDI FORESTAL de La Jonquera del 22/07/2012 de 12.898ha
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi
Dades generals: Incendi de 5ena generació.
185 km de perímetre. Superfície cremada a la primera hora: > 1.000 ha. Superfície
Agents Rurals 13.088ha. Avís:12:54h, Fase Control: 20:30h 24/07, Controlat: 07:48h
27/07 i Extingit: 07:56h 30/07. Dues víctimes mortals (civils).
Incendis de disseny:
V2: Vent de N amb relleu
T1: Topogràfic estàndard

VEGETACIÓ: Arbrat dens i continu de sureda, alzina i
pinedes, claps de garriga i camps de cereal i regadiu.
Espècies principals: Suro, pi blanc, alzina i garric.
INTENSITAT: Foc de superfície d’alta intensitat i antorxeijos en interfase urbano-rural-forestal

Situació sinòptica:
Fi d’episodi de vent de
Nord

Estrat de
propagació

Longitud
flama

Potencials:
Flanc esquerre 13.800 ha
Flanc dret 18.400 ha

Superfície
alta intensitat i antorxeijos

Cap: 1520m,
flancs: 26m

Velocitat
Distància FS
propagació (focus secundaris)

Drought Code del 17/07/12

1,8km/h i
200-400 m
màx 7,7km/ Puntuals < 1km
h

Aquest incendi no és un incendi amb un front lineal i focus secundaris, és un gran cap obert que genera focus secundaris massius que s’escampen i es propaguen per un territori amb un mosaic d’estructures forestals, elements vulnerables, infraestructures a protegir i zones agrícoles.
L’estructura de molts boscos dominats per suredes (Quercus suber) i masses mixtes d’alzines (Quercus ilex) i pins
(Pinus sp.) permet la propagació del foc per les capçades fora de la capacitat d’extinció de manera sostinguda, cosa
que genera nous focus secundaris que inicien nous incendis.
És un incendi dels que es classifiquen com a INCENDI DE 5a GENERACIÓ = comportament de gran incendi forestal +
simultaneïtat de serveis + emergència civil (interfase forestal-rural-urbana).
En aquest tipus d’emergències cal fer un canvi de plantejament per fer-hi front, ja que la quantitat d’incidències prioritàries i simultànies obliga a marcar unes pautes de treball àmplies dins d’una estratègia comuna, i dotar de recursos i
maniobrabilitat cada un dels sectors perquè aquestes unitats actuïn com a cèl·lules semiautònomes dins el marc establert.
Aquest escenari poc habitual necessita que l’organització sigui capaç de reconèixer-ho i transmetre-ho a tot l’operatiu,
que l’operatiu estigui estructurat, format i entrenat per aplicar-ho i que la població estigui sensibilitzada i educada en la
cultura de l’autoprotecció.

Figura 5: Columna de fum ajaguda
pel vent sobre la jonquera i col·lapse
a les carreteres NII i AP7. Font:
Bombers.

Bombers Generalitat de Catalunya.

Figura 6: Comportament del cap sobre sureda (Quercus suber) al sud de
la Jonquera i paral·lel a l’AP7. Font:
Bombers.

Figura 7: Maniobres d’extinció de
protecció i confinament davant del
front de foc a la zona de Llers. Font:
Bombers.
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ASPECTES A DESTACAR
POTENCIALS

Figura 8: Imatge dels potencials valorats durant les primeres fases de l’incendi de la Jonquera i el perímetre
final. Font: Bombers.

L’incendi es propaga en condicions de vent de nord (fi de
l’episodi), des del Pertús cap al sud, afectant els dos vessants de l’estret de l’Abera-les Salines.
Els potencials cap a l’est són menors que en el foc històric
del 86 (diferències d’inici, vent i altres incidències), i cap a
l’oest s’amplien a causa de la marinada prevista per al dia
23. Les condicions d’aquest foc respecte al del 1986 són
prou diferents perquè no es pugui comparar directament la
superfície cremada de l’un i de l’altre.
Les primeres hores del dia 22 es dediquen a l’evacuació
de persones, confinaments i protecció d’elements vulnerables (més de 600, dels quals 17 nuclis urbans).
La gran quantitat d’elements vulnerables que generen
nous serveis de “foc habitatge” (68 avisos de foc habitatge
durant la tarda del dia 22), la gestió de les persones evacuades i les confinades, els col·lapses de circulació per
carreteres i l’incendi de Portbou, que també afecta gent
retinguda a la carretera (N260), generen un escenari de
gran emergència propi dels focs de 5a generació que s’havien viscut a Catalunya el 1994, Portugal 2003 i 2005, Espanya 2006, Grècia 2007, Austràlia 2003 i 2009 i Califòrnia 2003 i 2007.

EPISODI METEOROLÒGIC

Figura 9: Estació de Cabanes (SMC) on es veu la fi de l’episodi de tramuntana (vermell), la seva afluixada a partir del
vespre (taronja) i el canvi amb l’entrada de la marinada suau i el seu gir (blau) des del migdia del 23 i en endavant.
Font: elaboració pròpia a partir de www.meteocat.com
COMPORTAMENT DE L’INCENDI
Les velocitats de propagació del cap d’aquest incendi han oscil·lat, en funció del
lloc i el moment, en un rang ampli de 2,1
km/h la primera hora i mitja del Pertús a
la Jonquera, a una carrera explosiva de
fins a 7,7 km/h de Capmany a Biure. D’inici a final durant el dia 22 es calcula una
velocitat d’1,8 km/h del Pertús a Avinyonet de Puigventós.

Bombers Generalitat de Catalunya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0

Figura 10: Imatge perímetre incendi de Capmany del 6 d’agost
de 2006. Font: Bombers

L’incendi del 6 d’agost de 2006
de Capmany ja va mostrar el
comportament i la tendència del
foc a obrir-se i saltar el Llobregat
a l’alçada del Mont-roig, un fet
conegut des del 1986 i que identifica aquesta zona com una prioritat a gestionar per prevenció.
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Figura 11: esquema amb la reconstrucció de les principals carreres de l’incendi de la Jonquera, les hores d’arribada
del foc a cada lloc i els punts crítics i oportunitats valorades. Font: Bombers.
ESTRATÈGIA
Dia 22 fins al vespre, objectius DEFENSA i CONFINAMENT. Desplegament de vehicles i comandaments com a unitats
de treball semiautònomes per a la protecció de persones i béns, ampliació de les discontinuïtats de combustible existents amb maquinària agrícola i pesant als eixos de confinament (Cistella-Avinyonet-Vilanant i Masarac-Cantallops) i a
altres llocs amb àrees àmplies de cereal. Inici treball d'extinció de flanqueig des de diversos sectors.
La resta de dies, objectiu ATAC. Extinció ofensiva als punts crítics amb més potencial, fins dimarts migdia amb tramuntana i des d’aleshores amb el règim de marinada suau i progressió del flanqueig per estabilitzar sectors.

Bombers Generalitat de Catalunya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0
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ASPECTES A DESTACAR
PRIORITATS
Dia 22 de migdia a vespre: protecció dels 600 elements vulnerables (17 nuclis urbans, granges, masos, infraestructures
AP-7, repetidors...). Prioritats extinció vespre i nit: 1 cap flanc dret (Terrades), 2 flanc dret mig (Boadella-la Salut), 3
flanc dret cua (Darnius-la Jonquera). Prioritats extinció matinada i matí: 4 cua flanc esquerre (Cantallops-la Jonquera) i
5 cap (eix Cistella-Vilanant). Ús de maquinària pesant i agrícola per augmentar les discontinuïtats en els eixos de confinament de les parts actives del flanc dret.
Dia 23 tot el dia i nit: extinció parts actives puntuals de: 1 cap flanc dret (Coquells-Terrades), 2 flanc dret mig (Boadellala Salut), 3 flanc dret cua (Darnius-Agullana i Santa Eugènia-la Jonquera) i 4 flanc esquerra cua (Cantallops-la Jonquera).
Dies 24, 25 i successius tot el dia i nit: extinció parts actives puntuals sector flanc dret.
MANIOBRES FINS A L’ESTABILITZACIÓ DE L’INCENDI

Figura 12: esquema amb la reconstrucció de les principals maniobres realitzades durant l’incendi de la Jonquera. Font: Bombers.
Bombers Generalitat de Catalunya.

L’incendi es propaga en un escenari molt divers
que permet l’execució d’un ampli ventall de maniobres, tant de protecció i confinament com d’extinció.
S’hi emmarquen zones amb relleu i zones planes,
suredes gestionades i abandonades, pinedes
amb alzines, repoblacions, matollars, mosaic de
camps de cereal, molts sense llaurar ni la franja
perimetral, conreus i arbredes de regadiu, i la
dispersió d’elements vulnerables, la majoria sense el mínim de mesures d’autoprotecció.
Les primeres 18 hores, sense suport de mitjans
aeris pel vent i fum i la nit.
A més s’hi afegeix la diversitat d’actuants: Bombers, ADF, enginyers de forest del DAAM com a
assessors, Agents Rurals, personal de Forestal
Catalana, Bombers francesos, Bombers d’Andorra, UME (Exèrcit) i mitjans aeris del Ministeri, Protecció Civil, Mossos i policies locals, així com
molts voluntaris del país.
Bombers de Barcelona també van intervenir cobrint els serveis que van sorgir a la zona metropolitana.
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ASPECTES A DESTACAR
INFORME D’INCENDI FORESTAL de Portbou del 22/07/2012 de 45ha
Resum de l’informe tècnic sobre l’anàlisi, el comportament i l’estratègia en l’incendi
Dades generals:
Avís a les 19:05h. Fase de control 22:01h. Controlat 23/07 01:00h, Extingit 24/07
08:50h. Simultani amb l’incendi de la Jonquera. Dues vícitimes mortals (civils)
Incendi de disseny:
Vent amb relleu, contravent

VEGETACIÓ: alzinar de rebrot, garric, estepes i herbàcies

Situació sinòptica:
Vent de nord.

Estrat de
Longitud
propagació flama

Potencial:
60 ha

Superfície

INTENSITAT: Alta intensitat

Cap 6-8 m
Flanc 2-4m

Velocitat
propagació

Distància FS
(focus secundaris)

-

Drought Code del 17/07/12

L’incendi es produeix de manera simultània amb l’incendi de la Jonquera, amb el que implica a nivell de gestió de recursos d’extinció, i també queda significativament afectat per el col·lapse de vehicles en direcció nord que s’havien redirigit degut al tall de la NII i l’AP7 a la zona de Figueres-La Jonquera.
POTENCIALS I COMPORTAMENT
L’incendi es propagava pel contravent de la carena que separa Cervera de Portbou, obrint el flanc dret a través dels
contraforts i els torrents més plens de vegetació. La tramuntana de N a la zona s’inclinava de NO, enviant inicialment
tot el fum i el cap de l’incendi cap a mar.
El flanc esquerre va quedar frenat pel mateix vent a la carena i la franja de baixa càrrega de combustible de prevenció
d’incendis.

Figura 14: Imatge de l’incendi de Portbou
des del seu cap-flanc dret. Font: Bombers.

Figura 13: Esquema amb la reconstrucció de les principals carreres de
l’incendi de Portbou, el perímetre i els punts crítics i les oportunitats valorades. Font: Bombers.
Bombers Generalitat de Catalunya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0
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ASPECTES A DESTACAR
ESTRATÈGIA I PRIORITATS
Els primers dispositius d’extinció es van encarregar de protegir les persones, vehicles i la benzinera de la N-260. Seguidament es va iniciar el rescat dels qui havien fugit pendent avall i, quan van arribar els següents vehicles, van iniciar
l’extinció del flanc dret i després, conjuntament amb bombers i mitjans aeris francesos, la cua i el flanc esquerre.
Segons personal al lloc, la velocitat de propagació del flanc dret era superior a la velocitat a la qual flanquejava la línia
d’aigua, des del cap a la cua, i això va obligar a combinar diverses línies per aturar-lo.
Cal preveure on es faran els encreuaments de vehicles grossos o amb dificultats de gir, perquè no a tot arreu és viable
de fer-ho.
Figura 15: esquema amb la
reconstrucció de les principals maniobres realitzades
durant l’incendi de Portbou.
Font: Bombers.

Figures 16 i 17: La N260 estava plena de vehicles en direcció França, molts conductors van reaccionar marxant del
lloc deixant el vehicle i fugint per la carretera o pendent avall. Font: Rafel Diaz Ruiz (http://www.youtube.com/watch?
v=UPH7CJRGc9Q)
Bombers Generalitat de Catalunya.
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ASPECTES A DESTACAR
ARTICLE: La necessitat de la cultura de l’autoprotecció
Els incendis de la Jonquera i Portbou del 22 de juliol de 2012
són un exemple clar de la problemàtica que mostren els incendis en zona d’interfase urbana-rural-forestal.
Són una mostra de la necessitat de reprendre la discussió
encetada en els Plans d’Ordenació de Recursos Forestals
sobre la ordenació del territori, la regulació dels seus usos i
activitats i com s’integren en un paisatge on el foc en forma
part de manera recurrent.
A les imatges es pot veure com el mosaic del territori previ
facilita una diversitat d’efectes del foc en la vegetació en funció de com es propagui, mitjançant carrera de capçades
(vermell), de foc de superfície intens (groc) o de foc de baixa
intensitat (verd).
Cal tenir en compte la percepció de l’eficàcia i seguretat de
les mesures de prevenció per a l’incendi “habitual” de superfície mitjana intensitat, però que resulten ineficients en incendis més intensos i poc freqüents. Això obliga a un acurat disseny i dimensionament de les mesures de prevenció que
s’implantin.
Un petit camp llaurat o cultivat, una pista, un bosc gestionat,
una repoblació cuidada pot ser suficient per dificultar l’avanç
del foc mitjançant les obertures del flanc; mantenir aquestes
petites oportunitats és bàsic per poder fer una extinció ràpida
i eficient.
Figura 18: Exemple de l’eficàcia del tractament de
prevenció d’incendis fet prèviament en funció a la intensitat i comportament de l’incendi. Font: Elaboració
pròpia.

Reflexions sobre la gestió de la interfase urbana-rural-forestal:
•

Manca de cultura de l'autoprotecció de la ciutadania en una gran
emergència, necessitat de fomentar l'educació i la formació en nocions
bàsiques com el PAS (Protegir-Alertar-Socórrer) en primers auxilis i en
què fer quan s’ha de confinar a casa, com protegir-la o com fer una
evacuació ordenada i segura. Espècies vegetals i estructures que faciliten el pas del foc a la vivenda.

•

Necessitat de tasques de prevenció en els elements vulnerables del
territori (ciutats, pobles, masos, granges, repetidors de comunicacions,
carreteres, elements vulnerables...) per reduir la seva condició de captadors de recursos d'extinció.

•

Proposta d'aplicació d'una normativa similar al decret de prevenció
d'incendis de les urbanitzacions no lligades a trama urbana per generar franges de protecció perimetrals i interiors en els elements vulnerables del territori.

•

Execució dels plans d'actuació municipals i plans d'autoprotecció d'acord amb el responsable del grup d'intervenció per coordinar l’estratègia i unificar missatges a la població, amb l'objectiu de no provocar
confusions entre l'evacuació, el confinament i l’autoevacuació desordenada.

Bombers Generalitat de Catalunya.

Figura 19: Exemples d’autoprotecció:
entorn adequat (verd) que permet salvar
la casa i part dels voltants, només la
zona més propera neta (taronja) que
permet salvar l’habitatge i l’exemple de
bosc a tocar de les cases (vermell) que
implica un risc de pèrdua. Font: Elaboració pròpia.
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ASPECTES A DESTACAR
ARTÍCLE: Tempesta de foc al sud de Califòrnia 2003 (primera part)
Resum i traducció de l’original de Nasiatka, Paula. 2003. Southern California Firestorm 2003. Report for the Wildland Fire Lessons Learned Center.
MOTIUS DE L´INFORME
La darrera setmana d'octubre i la primera de novembre de 2003, amb un episodi de vents càlids i forts de Santa Ana,
13 GIF simultanis cremen 300.000 hectàrees al sud de Califòrnia. Aquests grans incendis creen un desastre a tal escala que redefineixen el concepte d’interfície urbana. Destrueixen 4.000 cases i es perden 22 vides humanes. L’extinció
costa 120 milions de dòlars i hi treballen uns 12.000 bombers.
Les necessitats de l’emergència excedien el sistema i les normes existents. La immensitat de la situació no té precedents, i va empènyer els professionals a assumir posicions per a les quals el sistema i les regles no els havien preparat.
La història ja ha ensenyat que aquests esdeveniments de magnitud desproporcionada no poden ser tractats com a irrepetibles, o com a conseqüència d’una meteorologia excepcional o d’una extinció poc professional. Les elevades càrregues de combustible, la mortalitat d’arbres a causa de les plagues, la tendència a les situacions de sequera extrema i
l’expansió de la interfície urbana els poden convertir en la ‘nova normalitat’
L’ENQUESTA
Immediatament després de l’incendi, un equip de sis persones va estar una setmana fent entrevistes a més de 107
efectius que havien treballat a tots els incendis i que havien ocupat diferents posicions del sistema de comandament,
en diferents nivells i diferents àrees funcionals, i que havien treballat per a agències locals, regionals i estatals.
L’objectiu no és jutjar un sistema que s’havia enfrontat amb una complexitat més enllà de la seva capacitat, sinó capturar les experiències dels que havien lluitat en aquests incendis. Més enllà dels canvis polítics, pressupostaris i organitzatius, si s’ha de repetir demà, cal saber com les persones van sobreposar-se als reptes quan les necessitats del foc
excedien de la capacitat de les regles i del sistema. Molts dels entrevistats van afrontar-ho amb les decisions més difícils de les seves carreres. Què va funcionar? Les entrevistes descriuen com les persones a tots els nivells i en totes les
àrees funcionals de totes les agències van trobar maneres per assolir els seus objectius tot i que les circumstàncies els
sobrepassaven.
“Molts dels efectius entrevistats deien que només estaven fent la seva feina. Pot ser veritat, però els membres de l'equip de l'enquesta aprecien la gesta que implica ser capaç de dir aquesta simple frase.”
LES LLIÇONS APRESES, PER EXEMPLE, EN VISIÓ I ESTRATÈGIA
El tsunami de noves emergències col·lapsa les vies de comunicació, i la presa de decisions i els ajuts són llunyans. En
aquest escenari, els protocols no ens són útils, però sí que ho són el sentit comú i tenir experiència en situacions similars. Cal recuperar la iniciativa per concentrar esforços coordinats en les principals prioritats.
Canvi de mentalitat
Per recuperar la iniciativa, el principal repte era canviar de mentalitat, d’un incendi forestal a una tempesta de foc i a
una conflagració urbana. Calia captar l’enormitat dels esdeveniments i pensar de forma creativa per improvisar solucions, adaptant les tàctiques i els procediments.
Dels enquestats, els que s’havien sentit útils deien: “La clau de l’èxit va ser fer un canvi mental ràpid d’escala i de situació. Per exemple, en un primer moment es mantenien estratègies de control del perímetre massa temps, abans de canviar a pensar defensivament, fins que hi hagués una oportunitat en la meteorologia – finestra d'actuació – per tornar a
l'ofensiva. I a l’inrevés, el pas a l’estratègia d’atac quan s’obria la finestra, era també lent”.
Molts enquestats deien que no pensaven a prou gran escala al principi. Se sentien sempre sense prou recursos, sense
equips de comandaments, ni transicions de comandaments, manca d’anticipació de meteorologia o de comportament
del foc, sense control dels mitjans ni dels objectius... Sentien la necessitat de respondre a tot això immediatament.

Bombers Generalitat de Catalunya.
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ASPECTES A DESTACAR
“Molts enquestats deien que se sentien pressionats per prendre decisions ràpides, repetint allò que sempre havia tingut
èxit, tot i que en aquest escenari fallava repetidament. Calia una estona per adonar-se que estaven perdent la iniciativa,
i adonar-se’n era imprescindible per recuperar-la. Per evitar la visió de túnel, eren necessaris tant els comentaris dels
subordinats com prendre’s un temps extra, tenir més opinions i parar-se un moment abans d’entrar en acció (entrada,
sortida, contingències, indicadors de què no funciona,...).”
Tenir molt clar quan el comportament del foc és extrem. Quan passar a una estratègia de protecció i quan es pot retornar a una estratègia ofensiva. Les condicions extremes feien sentir a tothom un gran sentit d'urgència per tal d’emprendre accions. En aquestes condicions, encara era més important fer una pausa tàctica per mirar el voltant, “sentir els
vents”, “olorar l’aire”, considerar els escenaris “i si...”, establir punts crítics i plans de contingència, ja que això els permetia estar més preparats per als canvis ràpids.
Acció semi-independent i estratègies a nivell alt
“Els bombers que havien dut a terme operacions amb èxit relataven com havien exercit la iniciativa pròpia en absència
de comunicació i, durant el caos, abans que el comandament unificat es pogués establir amb èxit.>>
Estratègies generals i prioritats a nivells alts:
•
Els GIF van sobrepassar el sistema establert, especialment durant els dos dies primers, forçant respostes reaccionàries, fent impossible un control i un comandament fort i centralitzat. Per als comandaments era més efectiu
delegar capacitat de decisió deixant clara la intenció, els condicionants i restriccions i les zones de responsabilitat
a grups funcionals, deixant que aquests subordinats exercissin el control de les accions i dels recursos.
•
Mentre el comportament del foc, els riscos i la disponibilitat de recursos canviaven, els grups podien prendre decisions basades en els criteris establerts, iniciant accions i proporcionant informació i actualitzacions cap als comandaments superiors.
•
Per exemple, deien que aquesta estratègia va donar lloc a decisions i maniobres crítiques resoltes amb èxit per
salvar persones i béns.
•
Va ser efectiu per als caps de zones o de sector fer reunions a l'entrada del canvi de torn sobre la intenció, els
objectius i els riscos, i establir LCES.
Decisions tàctiques per aquestes prioritats a nivells intermedis:
•
Durant les primeres 36 hores de l’emergència, tant la iniciativa individual com l'acció independent de les unitats
repartides a camp van ser crítiques per a l’èxit. L'acció independent té aspectes a favor i en contra, però emprendre accions que afavoreixin els objectius o les intencions generals marcats pels comandaments, van tenir millors
conseqüències que no fer res. En aquest sentit cal destacar però, l’acció independent del “freelancing”, un esforç
no dirigit que sovint és contraproduent o perillós. En cap moment no s'han de desobeir ordres o reassignar-se
independentment quan hi ha un comandament a lloc. En cas de catàstrofes múltiples emergents, amb problemes
de control o de comunicació, és important no deixar-se superar pels esdeveniments i desentendre’s.
•
Altres deien que les accions independents que havien estat efectives eren un esforç col·laboratiu, diverses unitats que s’autoorganitzen. Per exemple, un pilot de mitjans aeris, juntament amb els controls i els pilots dels AVA,
van dedicar-se a protegir zones, fins que es va poder establir una acció coordinada terra-aire.
•
La majoria d’accions independents efectives van sorgir espontàniament en zones d’interfase urbana-forestal (IZ),
ja que coneixien la situació de danys potencials elevats prioritaris, tenien recursos limitats i aviat es van adonar
que no rebrien reforços. El grup de recursos presents es va autoorganitzar en un esforç col·laboratiu. Es van crear 2-3 zones o grups funcionals amb els recursos disponibles, per tal de concentrar-se en un petit nombre de prioritats crítiques. Sobre la base de l’estratègia general i les intencions conegudes, cada grup iniciava l'acció de la
manera que creia més bona i formava la seva pròpia organització: el grup exercia de comandament, es van crear
posicions de control on calia i es van documentar els recursos assignats. Durant l'acció independent, forçada per
la manca de control i de comandaments, és molt important portar ben documentades les accions i els mitjans.
Així el restabliment del control és més ràpid i eficient.
•
Els grups que es van muntar per protegir les estructures eren més eficients organitzats en grups funcionals dedicats a la defensa d'una zona. Se'ls delegava la responsabilitat d'actuar en aquesta zona.
L'acció independent efectiva, lligada a estratègies generals marcades des de dalt, va lligada a condicions en què el foc
és més ràpid que la capacitat de resposta del comandament. Cal que la cultura, la doctrina i la formació dels bombers
incorpori aquests conceptes.
Article original a: http://wildfirelessons.net/documents/Southern_California_Firestorm_2003_ICT_Final_Report.pdf
Bombers Generalitat de Catalunya.
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ASPECTES A DESTACAR
ARTÍCLE: L’ecologia política del foc
Resum i traducció de Montserrat cabré et al. de l’original de Pyne, Stephen. 1998. L´ecologia política del foc. Pensaments impulsats pels incendis mexicans de 1998. IFFN núm. 19, p. 2-4.
De vegades, els grans incendis donen lloc a reformes, tot i que no sovint. És la interacció entre el foc i els complexos
fenòmens socials humans el que permet canvis.
Després del Dimecres de Cendra de 1983, el Dr. Douglas reflexionava: “Primer ve una investigació elaborada, seguida
per un informe excel·lent. De vegades, alguna reforma legislativa, generalment per millorar l’extinció. Per un temps,
floreix la investigació fins que es marceix, com altres entusiasmes reformistes. A mesura que passen els anys hi ha un
lent retorn a la situació anterior”.
Les oportunitats de canvi són majors el primer any, disminueixen considerablement el segon i pràcticament desapareixen el tercer. La vida quotidiana ocupa la memòria i els mitjans de comunicació troben nous temes.
Els canvis són més perllongats si es connecten a un altre moviment social, intel·lectual o polític, com una crisi general.
Han d’espantar la classe política, però no perjudicar-la tant com per paralitzar la seva capacitat per actuar. Per exemple, a Indonèsia, la crisi política és massa greu com perquè els importants incendis forestals patits es tradueixin en reformes en aquest camp. O als EUA, on els grans canvis s’han produït en moments de pau i activisme polític (1910). En
canvi, fins que la guerra del Vietnam i la crisi del Watergate no van concloure, els GIF dels anys 60-70 no es van traduir
en reformes.
Però no n’hi ha prou. Cal que la societat tingui un coneixement cultural suficient de la matèria. Un exemple és l’any
1994, als EUA amb l’episodi de focs (Nota del traductor: on van morir 14 bombers en el South Canyon fire del 6/07/94).
Ja fa anys que els incendis s’estan fent més intensos, moren bombers i hi ha un desequilibri entre l’ús i el control del
foc sense cap canvi. El llibre publicat al 1992 de Norman McLean Young men and Fire, sobre l’incendi Mann Gulch forest fire del 1949 i la mort de 13 smoke jumpers, dóna a la societat americana un prisma per on veure i conèixer els
incendis i permet que es pugui plantejar un canvi social i polític sobre les causes i conseqüències dels esdeveniments
patits al 1994. Però com que encara no hi ha suficient narrativa sobre ecologia del foc i cremes prescrites, la reforma
política no es tradueix en resultats pràctics a l’escala adequada.
És important que Mèxic no examini només models de comportament del foc o del risc, que avaluï l’impacte sobre la
biodiversitat i que inverteixi en recursos d’extinció més i més potents. Fins i tot els EUA, amb els seus immensos recursos d’extinció, van haver d’evacuar més de 100.000 persones a Florida. Perquè hi hagi un canvi endavant es necessita
convertir els centenars de milers d’hectàrees cremades, els herois morts en la lluita contra els incendis, el fum opac
que amenaça la salut i aquella vergonya i recança impotent en una història que parli dels seus desitjos més profunds.
Les cerimònies asteques del foc per amenaçar la foscor i els dimonis poden ser aquest vincle entre foc vell i foc nou
que pot mesurar la profunditat i l’èxit de les reformes previstes a Mèxic.

Podeu consultar l’article original en anglès o la traducció al castellà al blog de Lo Forestalillo (http://blocs.gencat.cat/blocs/
AppPHP/loforestalillo/2013/04/24/article-stephen-pyne-1998-la-ecologia-politica-del-fuego/ )

Bombers Generalitat de Catalunya.
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NOVETATS I ESDEVENIMENTS
Resum de la Journal Club—L’ecologia del foc i el règim d’incendis en la gestió del paisatge
de l’Empordà de la Fundació Pau Costa i l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà
El dissabte 6 d'octubre de 2012 es va celebrar al municipi de Llers (Alt Empordà) la jornada “L’ecologia del foc i el règim d’incendis en la gestió del paisatge”, organitzada conjuntament per l’Associació d’Agrupacions de Defensa Forestal
de l’Alt Empordà i la Fundació Pau Costa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llers, de la Universitat de Girona, de
la Universitat de Barcelona i dels Bombers de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de la jornada va ser reflexionar sobre l’acceptació de la presència del foc a l’ecosistema mediterrani i la necessitat d’un canvi de percepció des de la prevenció d’incendis a la de paisatge resistent al foc.
La participació de 85 persones provinents d’àmbits molt diversos (tècnics forestals, món de la recerca, serveis d’extinció, propietaris forestals, ramaders, alcaldes...) va fer que hi hagués un debat molt ric. Les reflexions d’aquest debat ric,
tècnic i concís es poden consultar a la pàgina web de la Fundació Pau Costa (www.paucostafoundation.org).
Figura 20: Presentació de la
Jornada al Pavelló Municipal
d'Esports de Llers. Font:
Fundació Pau Costa.

Figura 21: Segona parada
de la jornada a la zona de la
finca Mas Virosella de Terrades. Font: Fundació Pau
Costa.

Resum dels resultats de la XII Pulaskinada de Matadepera
L’11 de novembre de 2012 es va celebrar la XII Pulaskinada a Matadepera (Vallès Occidental), festa de cloenda
de la campanya forestal d’estiu on es fa una competició
entre equips amb unes disciplines pròpies del món dels
incendis forestals, mig esportives mig de pràctiques operatives.
Cada equip, format per quatre persones, fa quatre proves:
tots junts, han de fer una línia de defensa amb eines manuals amb el menor temps possible i la prova d’estirar la
corda; i un membre de cada equip ha de fer el llançament
de pulaski (preparat per a l’ocasió) i un altre ha de fer una
figura amb la motoserra en un tronc gros i en un temps
determinat.
Aquesta darrera edició els guanyadors van ser:
•
Llançament de pulaski: 1r GREM2, 2n GREM3 i 3r
Bombers Matadepera.
•
Estirada de corda: 1r GREM3, 2n Bombers Prades i
3r GREM2.
•
Línia de defensa: 1r GREM2, 2n Bombers GRAF i
3r GREM3.
•
Habilitat motoserra: 1r Bombers Matadepera, 2n
Bombers Prades i 3r Bombers GRAF.

Bombers Generalitat de Catalunya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0

Figures 22 i 23: Imatges de la realització de
les proves de construcció de línia de defensa i habilitat amb
motoserra. Font: Bombers Voluntaris de Matadepera.
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NOVETATS I ESDEVENIMENTS
Enllaços de revistes del món dels incendis forestals
Els darrers anys han sortit diverses revistes d’organitzacions i entitats del món dels incendis, és una bona notícia i un
ànim per seguir treballant en la difusió de les experiències i coneixement d’aquest món. Us adjuntem els enllaços i aprofitem la ocasió per donar-los-hi la benvinguda!
•

Revista Fahrenheit dels Bombers de Barcelona, consultable a http://www.bcn.cat/bombers/ca/
publicacions_fahrenheit_arxiu.html

•

Revista Alerta! de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, consultable a http://issuu.com/asbovoca/
docs/revista_alerta_1

•

Revista Apagafocs del Blog Històries de Bombers, consultable a http://historiesdebombers.blogspot.com.es/

•

Revista del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, consultable a http://www.coamb.cat/puntambiental/index.php?
prv=15

Propers esdeveniments...
Actualització del bloc Lo Forestalillo (http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/loforestalillo/), amb una selecció
d’articles tècnics, científics i de divulgació que us poden ser interessants i enllaços web interessants.

Ja ha engegat la XXX edició de les Jornades Tècniques
Silvícoles que organitza el Consorci Forestal de Catalunya.
Per consultar-ne els dies, continguts i com fer la inscripció podeu utilitzar el següent enllaç:
http://www.forestal.cat/web/index.html

A mitjans de maig hi ha previstos els Seminaris Tècnics d’Incendis Forestals organitzats pel Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a San Fernando de Henares (Madrid), podeu veure la informació
a http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
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