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Pluja del 7 al 17 de juliol, amb més de 10 mm a bona part de la meitat nord del país. Aquestes precipitacions 
donaran un respir d’una a dues setmanes, segons zones. 
 
 
 
 
 
 
Tendència comparada des de 
principi d’any fins: 
 

  15/07/2005     15/07/2006 
Nº Serveis      5593  3599 
(VA+VU+VF) 
Superfície (ha) 5068  2523 

Número de serveis (VA+VU+VF) des del 
29/06 fins 13/07/06 i serveis de >2 ha.

LLLooo  FFFooorrreeessstttaaallliiillllllooo
                    NNNººº   888777                        111555---000777---222000000666   

IInnffoorrmmee  SSiittuuaacciióó  dd’’IInncceennddiiss  FFoorreessttaallss  

 QQuuèè    hheemm  ttiinngguutt
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DDDeeessscccrrriiipppccciiióóó   dddeee   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóó   
 
EEEvvvooollluuuccciiióóó   dddeee   lllaaa   ssseeeqqquuueeerrraaa   (((dddiiissspppooonnniiibbbiiilll iiitttaaattt   dddeee   cccooommmbbbuuussstttiiibbbllleeesss   vvviiiuuusss   iii    gggrrruuuiiixxxuuutttsss   mmmooorrrtttsss)))   
Els eixos de sequera de ponent i del sud es mantenen, la Catalunya central més septentrional ha 
rebaixat la sequera acumulada i la costa del nord del país comença a tenir disponibles els 
combustibles morts gruixuts de 1 i 10 hores. 
 

 

 

Fig. 3. Sequera acumulada (índex 
Drought Code) del 15/07/06. 

Fig. 4. Sequera acumulada (Índex 
Drought Code) del 15/07/05. 

 

 
EEEvvvooollluuuccciiióóó   dddeeelllsss   ssseeerrrvvveeeiiisss   (((VVVAAA,,,   VVVUUU   iii    VVVFFF)))   
La campanya de rostolls està a les acaballes, encara hi ha màquines segant i empacant però a 
àrees concretes. La disponibilitat de la VF està augmentant, mostra d’això és l’augment d’aquests 
serveis respecte setmanes anteriors. Estem entrant a la campanya forestal i observant els primeres 
comportaments intensos lligats a inestabilitat i vents locals. Els focus secundaris comencen a 
marcar la pauta en els darrers incendis (Ponts, 15/07/06). 

 

 
Gràfic 1. Serveis totals i per regió segons el 
tipus de serveis de vegetació, de la última 
quinzena, des del 29 de juny fins al 13 de 
juliol 
 
 

 
 
Gràfic 2. Mbs13 (serveis de vegetació forestal) des del 
15/03/06 fins al 13/07/06, comparat amb el mateix període 
del 2005/6. També es comparen les evolucions dels anys 
amb el nombre de serveis normals (en gris, percentil 
50%), menors del normal (en blau) i màxims (en lila) 
dels darrers 5 anys. 
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PPPeeerrr   rrreeegggiiiooonnnsss   
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   Les baixes humitats amb petits serveis i la inestabilitat al final de la setmana amb 

precipitacions a l’interior ha estat la tònica dominant. 
      Què es preveu Les pluges al interior deixen fora les propagacions intenses per un temps, tot 
i que pot donar incendis de llamps a llocs inaccessibles (Cabanelles, Beget,...). El litoral 
encara pot originar serveis complicats per la interfase i al sequera 
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   Les darreres precipitacions han deixat a la regió sense serveis a destacar, només el litoral 
trenca això (Serra de Marina, Corredor i Montnegre). 
      Què es preveu Les HR baixes als llocs on no hi ha hagut precipitacions ens pot donar algun 
servei destacat, sobretot amb episodis de vents de ponent. 
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  Les darreres precipitacions han deixat a la regió sense serveis a destacar, només el litoral 
trenca això (Garraf). Tot i que s’acaba la campanya de sega i empacar encara tenim els últims 
serveis d’incendis de rostolls, per combustible fi disponible. 
      Què es preveu Les HR baixes als llocs on no hi ha hagut precipitacions ens pot donar algun 
servei destacat, sobretot amb episodis de vents de ponent. 

RR R
EE E C

C C  
  La sequera acumulada, inicialment a la zona nord, i els llamps van donar algun serveis 

destacats amb propagacions amb antorxejos. 
Què es preveu Les pluges deixen fora les propagacions intenses per un temps, tot i que pot 
donar incendis de llamps a llocs inaccessibles. 

RR R
EE E T
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  Tot i que els nivells de sequera són força alts hem tingut un nombre reduït nombre de serveis. 
Els darrers episodis d’inestabilitat no ha afectat directament la regió excepte Ports. 
Què es preveu Humitats baixes a l’interior, amb possibilitat de no recuperacions nocturnes. 
Incendis dominats per combustibles fins amb capacitat de focus secundaris a uns 200–500 m, 
no es descarten antorxejos o passiu de capçades amb humitats baixes. 

RR R
EE E T

T T  
  Tot i  que els nivells de sequera són força alts, reduït nombre de serveis. Els darrers episodis 

d’inestabilitat no ha afectat directament la regió excepte Massís de Prades. 
Què es preveu Humitats baixes a l’interior, amb possibilitat de no recuperacions nocturnes. 
Incendis dominats per combustibles fins amb capacitat de focus secundaris a uns 200–500 m, 
no es descarten antorxejos o passiu de capçades amb humitats baixes. 

RR R
EE E L

L L L
L L  

  

Els incendis de llamps marquen al nord de la regió els serveis (Lladorre, Organyà,...), només 
el centre i sud de la regió manté nivells alts de sequera i de disponibilitat de combustibles amb 
HR baixes (Ogern). 
Què es preveu Les pluges deixen fora la zona nord de la regió per un temps, tot i que pot 
donar incendis de llamps a llocs inaccessibles. El sud de la regió pot donar incendis de rostolls 
i de propagació amb antorxejos amb HR baixes. 

 
 
 
GGGrrraaauuu   ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttaaattt   

 Baixa  Normal  Mitja  Important  Crítica  Gran incendi 
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   AAAssspppeeecccttteeesss   mmmééésss   iiimmmpppooorrrtttaaannntttsss      
   
333...111...---   CCCiiieeennntttííífffiiicccsss   eeeuuurrrooopppeeeuuusss   aaalllsss   iiinnnccceeennndddiiisss   
 
Un grup de fins a 30 científics especialitzats en diferents aspectes del foc forestal de 13 institucions 
de recerca europees visiten Catalunya i prenen dades dels nostres incendis durant aquestes tres 
setmanes de juliol. 
 
Aquesta visita forma part d'un projecte europeu de recerca i aplicació sobre l’ús del foc, anomenat 
Fire Paradox. Pretén ser un laboratori d'estiu multidisciplinar, un punt de trobada de la recerca a 
Europa, amb l'objectiu d'accelerar la recol·lecció i compartir coneixement entre participants del 
projecte, permetent la subseqüent disseminació. Aquest primer any es farà a Catalunya, a la base 
d’estiu de Tivissa, els propers anys a altres punts d'Europa. 
 
Entre les activitats de la base de seguiment d’incendis hi ha l’execució de 2 cremes prescrites, una 
Lleida i l'altra a Tarragona. 
 
En aquesta base es farà el seguiment i discussió de temes concrets:  

 Monitorització de foc i vincles entre la visió operativa i la recerca. 
o Seguiment d’operacions en foc tècnic en incendis: anàlisis, protocols i visió social 

del foc com a eina. 
o Seguiment de comportament de foc:  

 Els científics s'aproparan a la zona de l'incendi, on buscaran una zona amb 
visibilitat per filmar i prendre mesures.  

 S'estudiaran posteriorment les imatges captades a l'incendi, tant 
directament pels científics com pels mitjans aeris i terrestres que hagin 
intervingut a l'incendi.  

 Mesures de combustible, de models de foc i de mesures de vent. Metodologia comuna. 
 Comunicació: explicar a mitjans de comunicació i al gran públic, la problemàtica dels Grans 
Incendis i la necessitat d'usar el foc com a eina per a gestionar-los. 
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333...222...---   IIInnnccceeennndddiiisss   dddeeessstttaaacccaaatttsss...  
 
CARBASSÍ 02/07/06 

 

• Meteorologia: 
 
Situació de sud, reforçant les marinades, 
HR <20%, 2 nits sense recuperar humitat. 
 
• Comportament: 
 
Foc ràpid; a les zones forestals de plena 
alineació el seu comportament estava fora 
de capacitat d'extinció. A la plana de cereal 
(camps de cereal) la seva velocitat de 
propagació superava la velocitat d’avanç de 
les línies d'extinció. Els focus secundaris no 
tenien capacitat de connexió. 
 
• Maniobres i plantejament tàctic: 
 
Maquinària agrícola per confinar els flancs. 
Mitjans aeris i línies d'aigua rematant 
perímetre a la zona forestal un cop perdia 
alineació. 
 
• Mitjans d’extinció: 
 
20 BRP 
6 Unitats GRAF 
6 Comandaments (CG, CR, 2CS, 2 GRAF) 
2 Amfibis 
4 AVAS 
7 Bombarders 
1 Helicòpter de transport de personal 
2 Helicòpter de comandament 
 
• Superfície cremada: 56,8 ha 

 
Aquest any la coordinació de la maquinaria agrícola és clau per ancorar llargs flancs en camps de 

conreu. 

                Maquinaria 
 Linia d’aigua 
 MAER 
 Contrafoc  

Crema eixamplament 
 Eines manuals 
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El foc cremava en superfície en antorxejos puntuals. A la imatge de la dreta es veuen les carreres 

ascendents en antorxejos. 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 02/07/2006 
 

 
Zona amb alta recurrència d'incendis, els més gran 
el del dia 02/07/2006, al SW el del dia 6/07/06 i en 

verd el del dia 23/06/06.  

 

• Meteorologia: 
 
Humitats recuperades, HR mínimes diürnes 
del 30%. Marinada que gira de S cap a SW. 
 
• Comportament: 
 
Foc lineal sense focus secundaris. 
 
• Maniobres i plantejament tàctic: 
Línies d’aigua. Prioritzant en un primer 
moment el flanc dret per la presencia de les 
vivendes, i posteriorment el Cap per 
aprofitar la pèrdua d’alineació i frenar 
l’avanç. 

El flanc esquerra es va ancorar aprofitant 
en un primer moment la pista i 
posteriorment la zona de menor carrega de 
combustible degut al incendi del 2004. 
 
• Mitjans d’extinció: 
 
36 BRP 
3 Comandaments (CG, 1CS) 
4 AVAS 
3 Bombarders 
1 Helicòpter de comandament 
 
• Superfície cremada: 20.4 ha 

                Maquinaria 
 Linia d’aigua 
 MAER 
 Contrafoc  

Crema eixamplament 
 Eines manuals 
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OGERN 11/07/2006 
 

 
El foc va canviar de direcció seguint els moviments de 
les tempestes i la succió del Segre. 
  

• Meteorologia: 
La nit anterior a l’incendi les HR no recuperen. 
Hi ha una elevada inestabilitat degut a la 
proximitat de les tempestes del nord. 
 
• Comportament: 
L’incendi va ser conduit primerament per la 
tempesta que descarregava al Solsonès-
Cerdanya (vector 1), seguidament pel riu 
Segre i la seva vall (vector 2), i finalment pel 
Terral de la mateixa vall del Segre (vector 3). 
Només hi va haver intensitat a la zona de 
màxima propagació. 
 

Detall del flanc dret, tancant-se per la marinada. La 
manca de gestió forestal fa possible que tinguem 
incendis de mitja intensitat que amb plena alineació 
poden matar els pocs arbres adults de la zona, que 
garantitzen la regeneració.   

Dos comportaments diferents, una zona 
gestionada (pel foc del 2004) amb 
menys càrrega de combustible i una 
zona sense gestionar. 

El punt de trànsit va coordinar els 
diferents mitjans implicats. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 
Direcció General d'Emergències 
i Seguretat Civil 
Divisió Operativa 
GRAF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Columna inclinada cap al Segre. 
 

 
Moment de la realització del contrafoc a la zona 
del cap. A la imatge es veu el front de foc 
apropant-se i el contrafoc ancorat en una pista.  
 
 
 
 

• Maniobres i plantejament tàctic: 
 BRP a la zona sud defensant les masies. 
 BRP zona nord flanc dret evitant 

l’obertura cap a la zona de pitjor accés. 
 Es va efectuar un contrafoc al cap de 

l’incendi amb diversos objectius: 
o Aturar la lliure propagació del cap.  
o Verticalitzar la columna, evitar que el 

foc llencés focus secundaris a 
centenars de metres, reduint aquesta 
distància a pocs metres per davant de 
la línia del contrafoc. 

o Generar una zona negra segura on 
poder emplaçar vehicles. 

 Seguidament controlar l’obertura i 
propagació dels flancs, majoritàriament el 
dret. 

 

 
 Imatge de la zona on es va realitzar el contrafoc. 
 
• Mitjans d’extinció: 
 
47 BRP 
10 Comandaments (CG, 5CS, 2 GRAF, 1CR, 
1CDO) 
8 AVAS 
8 Bombarders 
1 Helicòpter de comandament 
1 Helicòpter de transport de personal 
 
Superfície cremada: 232 ha. 
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Evolució de l’incendi: Els 3 moments del foc. 
Moviment de mitjans a l’incendi d’Ogern: 
 
18:30.-Moment inicial: Els mitjans són a la zona d’inici i es protegien les masies 
prioritàriament. Els mitjans aeris es concentren en la part nord de l’incendi per evitar que s’obri 
el flanc dret de l’incendi i estrènyer el cap. 
 

 
 
 
19:21.-Moment de l’estirada: L’incendi s’obre cap a l’oest seguint la succió del Segre i les 
turbulències de la tempesta que s’aproxima. Es veu la posició del 8109 marcant les pistes per 
tallar el cap del foc. És on es fa el contrafoc per frenar el cap mentre arriben mitjans. H33 
(Cap de guàrdia) marca la posició i informa de l’evolució al 8109. 
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20:18.- Moment de l’encerclament: Els mitjans ja ocupen posicions al cap i comencen a 
flanquejar cap a la cua, des d’on avancen les línies inicials. 
 

   
 
 


