2016. Resu
um operatiu de l'ús de maquinà
ària pesant en l'extinc
ció de l'inceendi de la Pobla
P
de
Montornès
s del 5 d'ag
gost de 201
16. Bomberrs de la Ge
eneralitat de
e Catalunyya

La maquinà
ària pesant és una de les
l últimes eines que s’han
s
recuperat i integrrat en el con
njunt de
l’operatiu de Bombers per a l’extin
nció d’incen
ndis foresta
als, bàsicam
ment per donnar suport a diverses
maniobres, tant d’atacc com de rem
matada. L’ú
ús que se’n fa a Bombe
ers s’explicaa a la Guia operativa
GO 02.04 d
de maquinà
ària pesant.
Actualmentt, la maquin
nària pesantt s’integra a l’operatiu d’extinció
d
a través delss equips de Prevenció
Activa Fore
estal (EPAF
F), els quals són els ressponsables de l’acomp
panyament, el guiatge i la
coordinació
ó dins el secctor de treball a què se
e’ls assigni. Anteriorme
ent aquestaa tasca l’hav
vien dut a
terme bomb
bers i coma
andaments avesats al ttreball amb aquestes màquines,
m
i també pers
sonal del
Grup de Re
ecolzament en Actuacions Foresta
als (GRAF).
La darrera experiència
a de treball amb maquiinària pesan
nt en extinc
ció va ser a l’incendi forestal de la
Pobla de M
Montornès, el
e 5 d’agost del 2016. L
La màquina
a que es va utilitzar aquuell dia era una
Caterpillar D9, amb un
na amplada de pala de
e 5 metres i amb movim
ment buldòzzer.
En aquesta
a ocasió, elss EPAF es van
v fer càrrrec de rebre
e la màquina, guiar-la i supervisarr les
tasques de manera co
oordinada amb el cap d
d’intervenció
ó i l’estructu
ura de supoort del GRAF.
Mitjançant un brífing in
nicial amb l’’estructura d
de comandament, es van
v plantejaar les manio
obres que
s’havien de
e fer en el sector assignat, i, un co
op definides
s, els EPAF es van possar en conta
acte amb ell
personal de
e la maquin
nària per dur-los a la zo
ona d’actuació i iniciar les maniob res d’extinc
ció.
La primera tasca va se
er valorar le
es vies d’ac cés per arriibar al lloc on
o s’havia dde comença
ar a
treballar, un
na valoració
ó que es va
a fer conjunttament amb
b el persona
al de la maqquinària, ja que la
góndola de
e transport i la màquina
a tenen une
es dimensions considerrables que een condicio
onen la
mobilitat.
Un cop desscarregada la màquina
a, la tasca s egüent es va
v dur a terme a la zonna de la Masia dels
Plans, al ca
ap del flanc esquerre de
d l’incendi. Es va fer una
u maniobra d’atac quue va consis
stir a
extingir les flames del perímetre i, a la vegad
da, crear un
na línia de defensa,
d
elim
minant el co
ombustible
per trencar--ne la continuïtat, sepa
arant la partt negra i encara activa de l’incenddi de la part verda
encara per cremar.
L’amplada de la pala, de 5 metres
s, va perme
etre crear una franja prrou ampla pper tenir via
d’escapament i perquè
è hi pogués
s accedir un
n BRP, si ha
agués calgu
ut. De fet, enn el primer tram, el
vehicle delss EPAF va passar a po
osteriori perr la línia de defensa se
ense problem
mes. A més
s, aquest
perímetre vva quedar perfectamen
p
nt definit i an
ncorat.
Durant aqu
uesta manio
obra d’atac, que va aba
astar aproximadament 1.500 metre
res, es van donar tres
escenaris d
diferents que condicion
nen la segurretat del pe
ersonal actuant i el renddiment de la
a màquina.

1

er escenari presentava
p
una estrucctura de com
mbustible am
mb arbrat a dult, molt més
m lent de
• El prime
treballarr-hi. El terre
eny no era pedregós,
p
co
osa que va ajudar a fer un decapaatge sobre el terreny
sense ve
egetació fin
ns a sòl mineral, atac d
directe i rem
matada. Els rendimentss estàndards
s amb
aquesta estructura de bosc són d’uns 500
0 metres/ho
ora. Això està condicionnat per les
caracterrístiques de la màquina
a, ja que no
omés té mov
viment buldòzer, fet quue significa que ha de
fer diverrses maniob
bres per tom
mbar i aparttar els arbre
es. En aque
est tipus d’e structura, cal
c tenir en
compte la caiguda d’arbres
d
sobre el perso
onal, per aix
xò és clau la comunicaació i visualització de
la manio
obra per parrt de tot el personal
p
acctuant.

n escenari consistia
c
en
n una estrucctura compo
osta per ma
atollar i alguun arbre adu
ult, sobre
• El segon
un terren
ny amb méss desnivells
s i pedregóss. Aquí la màquinària
m
pesant
p
trebaallava encara més de
pressa, només el pendent del terreny ped
dregós li feia
a alentir la marxa
m
en a lgun mome
ent. En
aquest ssegon escenari, ens va
am trobar am
mb dues sittuacions differents.
Al prime
er tram, on ja s’havia tre
eballat amb
b línia d’aigu
ua, al perso
onal EPAF eens costava
a més
diferenciar i guiar, tenint
t
en compte que e
era de nit. Això
A
va fer que
q des de lla línia d’aig
gua fins a la
a
línia de d
defensa quedés una zona verda, cosa que fe
eia menys segur
s
el perrímetre.
La segona situació es va dona
ar en el tram
m en què va
am passar pel
p davant dde la línia d’’aigua.
Llavors ttant la maquinària pesant com elss EPAF vam
m anar més còmodes, m
més segurs
s i més de
pressa. A
Aquí es va sumar una dotació dell GRAF que
e estava donant suportt a la línia d’aigua,
d
i es
va fer la maniobra combinada
c
d’atac para
al·lel amb lín
nia de defen
nsa amb maaquinària pesant i foc
tècnic, ccremant la franja verda que queda
ava entre el perímetre que
q cremavva i la línia de
d defensa
per acab
bar de defin
nir el períme
etre i així asssegurar-lo del tot.
p
una estructtura de mato
ollar. Aquí es
e on es va veure la màquina
m
en
• El tercerr escenari presentava
ple rendiment, ja qu
ue l’absència d’arbres ffeia que tre
eballés d’una manera m
més àgil fen
nt atac
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directe i rematada. El rendiment general e
en aquesta mena d’esttructura és d’aproximadament
1.500 metres/hora.

Cal tenir en
n compte qu
ue, perquè es
e faci una bona feina, és necess
sària una boona comunicació entre
sobretot pe
el personal EPAF i el maquinista,
m
er la segure
etat i pel guiatge de less tasques a realitzar.
El soroll qu
ue fa la màq
quina en treballar és co
onsiderable i dificulta le
es comunicaacions amb
b emissora
amb el maq
quinista, i això podria causar
c
que qualsevol moviment
m
de
e la maquinnària generé
és riscos
per a les pe
ersones que
e treballen al
a voltant. P
Per aquest motiu,
m
es va
a optar per un guiatge amb
llanterna i p
per marcar la línia a ferr amb barre
etes llumino
oses, opcion
ns que van sser clau a l’hora
d’evitar acccidents per caiguda d’a
arbres, per ccomunicar si
s queien arrbres sobre la part crem
mada i per
evitar que p
part cremad
da anés a parar a la pa
art verda, i així
a tenir un perímetre ssegur.
Un dels ava
antatges qu
ue ofereix la
a maquinàri a pesant en
n maniobres
s d’atac i reematada és que
permet reduir el nombre de perso
onal, ja que en aquesta
a intervenció
ó en concreet només va
an caldre
dos bombe
ers EPAF (u
un guia i un supervisor de la feina)) i el person
nal GRAF quue executav
va la
maniobra ccombinada cremant
c
i de
efinint el pe
erímetre de l’incendi.
Un altre ava
antatge de l’ús de la maquinària
m
p
pesant en l’extinció és que permett reduir el nombre
n
de
camions au
utobomba emplaçats,
e
perquè
p
perm
met fer l’extinció en ata
ac directe seense aigua en la
majoria de condicions (intensitat baixa
b
i mitja
ana) i en ata
ac paral·lel com a manniobres com
mbinades
amb foc tèccnic.
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Disposar d’’aquesta ma
aquinària no només pe
ermet fer, ta
al com s’ha esmentat, aatacs directtes i
paral·lels a l’incendi, sinó que tam
mbé es pode
en crear zones segures, punts d’aancoratge segurs
s
per
als vehicless i el person
nal, i obrir pistes
p
perqu
uè els camio
ons autobom
mba puguinn tenir una via
v
d’entrada i d’escapament en cas de necessittat.
Cal destaca
ar que en el món de la maquinària
a pesant hi ha diferents
s models i ddiferents dim
mensions i
capacitat de treball. Aiixò ens perm
met escollirr el buldòzer o la màquina més addient segons
s el terreny
i les condiccions en què
è hem de treballar.
més d’extin
Fer servir m
maquinària pesant és un
u sistema m
nció amb el qual ens haaurem d’aco
ostumar a
treballar ca
ada cop méss, i haurem d’aprendre
e a treure-li el màxim re
endiment peerquè els re
esultats són
considerablement òptims. Esdevé
é una eina m
molt útil perr a les nove
es generacioons d’incendis
forestals i é
és una evolu
ució més en
n el sistema
a d’extinció dels incend
dis a Cataluunya.

Marc Juanp
pere
EPAF Gand
desa
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