2016. Maniiobra d’exttinció d’inc
cendis fore
estals en alta muntany
ya: esglaon
nament acttiu de
motobomb
bes d’impu
ulsió. El cas
s de l’incen
ndi forestal de Lles de Cerdanyaa. Bombers
s de la
Generalitat de Catalu
unya

Catalunya: gairebé 32.000 km2 de
e territori. P
Potser no és
s un territorii vast, però en aquesta
a extensió
hi ha un gra
an banc de proves en molts aspecctes. Hi ha una gran diversitat geoogràfica, un
n 65% del
territori és d
d’entorn forrestal i les situacions
s
m
meteorològiq
ques són, to
ot sovint, coomplexes. Si
S s’hi
afegeix el ccontext d’esscalfament global
g
i can vi climàtic, Catalunya esdevé
e
unaa coctelera que
possibilita u
una àmplia diversitat de tipus d’inccendis fores
stals. En aq
quest marc tan ric i com
mplex,
Bombers de
alitat, a parttir de la inve
estigació i el
e coneixement aplicat, elabora i proposa
p
e la Genera
noves meto
odologies d’extinció, co
om l’esglao
onament ac
ctiu de mottobombes d
d’impulsió
ó (EAMI),
amb l’objecctiu d’aprendre constan
ntment, con
nstruir resiliè
ència i millo
orar la respoosta a les crrisis de la
nostra societat.

Imatge 1: Inccendi foresta
al de Lles de Cerdanya, 1
12.8.2016.
Perímetre tre
eballat íntegrament amb EAMI 2. Fon
nt:
Bombers

Els incend
dis forestalss en alta mu
untanya
(IFAM) són una variaant més de la
l
diversitat de tipus quee existeixen
n. Un
n
el darreer incendi fo
orestal (IF)
exemple n’és
a Lles de Cerdanya ((REC,12.8.1
16. Imatge
1), on pel lloc en quèè es localitza
ava ⎯
inaccessib
ble a camioons de bomb
bers i molt
lluny de ca
ap pista fore
restal⎯ va obligar,
o
en
fase de re
ematada, a ll’extinció ún
nicament
amb eines
s manuals i descàrregu
ues de
Mitjans Ae
eris. Un inceendi foresta
al en una
zona com aquesta, aamb conting
guts de
0 cm de maatèria orgànica i sense
més de 20
línia d’aigu
ua, pot perl longar-se molts
m
dies.
Un exemp
ple passat nn’és també l’IF
l
d’Ossera (RELL, agoost 2012): 17,8 ha en
plena cam
mpanya foreestal que cre
emen i
fumegen 9 dies fins a l’extinció final,
f
un
dia menys
s que els 100 dies de l’IF
F de la
Jonquera,, que va acaabar cremant pocs
dies abans 12.898 haa.

Aquests pro
oblemes alss incendis forestals en alta munta
anya i llocs remots
r
ja ess constaten
n fa 20 anyss
i porten al 1
1996 a les bases
b
remo
otes d’atac ((BRA). A po
osteriori, inc
cendis com el de referè
ència
d’Àreu (RELL, març 20
002) o altres com l’IF d
de Capdella
a (RELL, ma
arç 2012), l’’IF de Gerri de la Sal
gost 2012), ens fan refflexionar-hi un cop més
s, i és així
(RELL, marrç 2012) o l’IF d’Ossera (RELL, ag
com neix l’e
esglaoname
ent actiu de
e motobomb
bes d’impuls
sió (EAMI).
mb aquest mètode
m
és ⎯continuant
⎯
t el llegat de
el BRA⎯ millorar presttacions, efic
càcia i, en
La idea am
suma, la se
eguretat en aquesta tip
pologia d’inccendi, perqu
uè en el con
ntext actuall de campan
nyes més
permanentss amb aque
est mètode reduïm la h
hipotecació de recursos
s en situaci ons cada cop més
possibles d
de simultane
eïtat.
1

El mètod
de EAMI pre
esenta duess variants:

Imatge 2: Inccendi foresta
al de Gerri de
e la Sal,
març 2012. M
Maniobra co
ombinada am
mb EAMI 1 o
Bàsic. Instal·lació BRP + EAMI 1 + eines
e
manuals. Fo
ont: Bomberss

• L’EAM
MI 1 o Bàsic, en què l’ esglaonament de
motob
bombes lleu
ugeres es p orta a terme a partir
del mo
oment en què el BRP aarriba al seu límit
hidràu
ulic. Aquesta maniobraa es va implementar a
l’IF de
e Gerri de la
a Sal (RELLL, març 2012. Imatge
2), on es va treba
allar amb aqquest material un
tram del
d perímetrre. També ees preveu la
a
possib
bilitat d’alim
mentar-se dee barrancs, basses o
rius i, a partir d’aquí, fer la innstal·lació.
• L’altra
a possibilitat o maniobrra és l’EAMI 2 o
Avançat, en què
è es treballaa amb el VF
F Helikit o
el com
munament conegut
c
rem
molc, eina de
d treball
que aporta rapide
esa i lleugeeresa, sense
e oblidar
ncia, en alta
a muntanyaa, la qual co
osa
eficièn
n’augmenta sempre la seguuretat.

Amb aqu
uest mètode
e pretenem tenir les prestacions
quant a capacitat
c
i atac
a
amb línnia d’aigua als IFAM
per reduir l’impàs de
e dies de treeball de la fase
f
de
control a la d’extinciió final. Dessprés de ferr-ne
pràctique
es, adequarr l’equip i foormar el perrsonal,
finalment es va poder utilitzar to
tot a l’IF de Lles de
Cerdanya del 12 d’a
agost passaat (imatge 1).
Aquest in
ncendi, prov
vocat per unn llamp, afe
ecta 0,38
ha amb 136
1 m de de
esnivell, unn pendent mitjà
m
del
52% i mà
àxim del 88%, i crema en una estructura de
pi roig i pi
p negre amb sotaboscc de gleva d’uns 20 cm
de matèrria orgànica
a totalment ddisponible. Aquestes
situacion
ns compliquen molt el m
moment de rematada i
el pas de
e la fase de control a laa fase d’extingit. Cal
destacarr que la tota
alitat d’aqueesta maniob
bra es va
fer amb un
u únic mitjà aeri, deixxant allibera
ada la resta
de recurs
sos aeris. Dels
D
quatre dies d’incen
ndi, el VF
Helikit hi va pernocttar dues nitss i a primera
a hora del
ciaven els treballs fins a l’ocàs.
dia s’inic
La fase d’extinció
d
es
s va desenvvolupar amb
b personal
helitransportat que treballava
t
aamb eines manuals,
m
consolida
ant les desc
càrregues dde mitjans aeris.
a

Imatge 3: Inccendi foresta
al de Lles de Cerdanya,
12.8.2016. A
Alimentació EAMI
E
2 o Ava
ançat. Font:
Bombers

2

L’aproxim
mació a la zona
z
de l’inccendi reque
ereix
planificarr una ruta segura amb certesa d’e
escenari de
vent esta
able. L’ús de
e l’EAMI reqquereix:
− Perso
onal entrena
at per muntaar i desmun
ntar el kit i
opera
ar amb les bombes.
b

Imatge 4: Línia de defennsa amb einees manuals
remullant am
mb instal·lació d’aigua pro
ovinent del
VFH. Metodologia EAMI a l’incendi fo
orestal de
Lles de Cerd
danya, 12.8.2
2016. Font: Bombers
B

− Helicò
òpters amb bambi d’esslinga llarga i pilots
habitu
uats al treba
all amb càrrregues, tantt per portar
el kit com
c
per om
mplir el dipòssit, maniobrra que
reque
ereix precisió
ó.

Finalment, cal agrair el
e compromís a totes le
es persones
s que han co
ol·laborat e n aquest prrojecte des
del 2011, a
així com a to
otes les que
e el van fer operativam
ment real els
s dies de l’inncendi de Lles de
Cerdanya.

La Pobla de
e Segur, 14
4 de setemb
bre de 2016
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