
3. ASPECTES A DESTACAR 

Dades generals: 118 ha cremades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incendi molt aprop del límit de 
Catalunya 
 

Avis:16:15h, 09/09/2011 Comportament foc: Superfície alta intensitat 

PEV complert a cua: (Francesos) Longitud de flama màxima: 30 m 

PEV complert a flanc: (Francesos) Velocitat de propagació: - 
Coordinador Aeri: 9:00h 10/09 11:00h Distància focus secundaris: 200 m 

Fase de control: (Francesos) Incendi de disseny: Vent de ponent a les valls 
del Pirineu amb comportament topogràfic 

Controlat: (Francesos) Situació sinòptica:Ponent en alçada 

Extingit: (Francesos) Nivell de SisCom màxim:2 (no es va muntar 
CCB) 

Elements destacables 
Rodolament de pedres, que queden descalçades en cremar-se l’herba, i fereixen un bomber. Com és habitual en els focs d’alta 
montanya, a les 22 h es retira tot el personal català de l’incendi, ja que de nit les pedres no són visibles.  

 Patró de propagació 
Tot i que les carreres principals les fa topogràfi-
cament, el vent de ponent en alçada empeny 
noves carreres obrint el flanc esquerra i generant 
focus secundaris 

Tàctica 
1. Carreres principal topo-

gràfiques (fletxa groga) 
2. Carrera amb focus se-

cundaris empesa per el 
vent (fletxa vermella) 

3. Barranc que era el punt 
crític de control cap a 
Catalunya (línia verda 
discontinua) 

Estratègia d’Atac 
Evitar propagació del flanc esquerre cap a Catalunya. La recolocació baixa d’aquest flanc era la que permetria les carreres cap a 
dins a Catalunya. Ajudar els Francesos dins el seu pla d’actuació per a l’extinció de la totalitat de l’incendi. 
-Dia 1 
A-Ancorar primer la cua per evitar noves carreres i un cop estabilitzada deixar baixar el flanc lentament dins el bedollar per que 
vagi refredant-se durant la nit. 
B- Al mateix temps delimitar al canvia d’alineació de la carena superior per evitar un descens cap al Barranc. 
C- MAER a delimitar parts centrals dels flanc dret (net de fum) i carena. Flanc esquerre no treballable per fum i columna convec-
ció. 
D- Eliminar la propagació del flanc esquerre un cop calmada la propagació de focus secundaris per evitar entrada al barranc po-
sant un nou punt emplaçament a la base del flanc esquerre per pujar línia cap a la part alta amb suport graf de motosserra i eines 
manuals 
 -Dia 2 
Insistir en l’apartat C i D del dia 1 

   

Fig 9.  Carrera inicial (fletxa roja) al con-
travent del vent de ponent (fletxa negra), 
que marca dos flancs llargs  i el cap con-
tingut pel propi vent  

Fig 10. La columna inclinada amb el vent 
de W girant cap al SW amb les hores. A 
la dreta núvols que acompanyen la mari-
nada que ve de la costa, continguda pel 
ponent, especialment quan aquest pren la 
direcció de la vall principal (SW).  Font: 
www.meteoqueixans.com  

Fig 11. Mentre a la part baixa dominava 
el vent ascendent per la vall, obrint el 
flanc dret, a la part alta s’obre el cap del 
flanc esquerre. Això es va traduir en re-
molins i focus secundaris fent avançar el 
flanc esquerre cap al punt crític  

Incendi a La Tor de Querol 


