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I-INTRODUCCIÓ 

 

I.1.-PROBLEMÀTICA DELS INCENDIS FORESTALS A LA REGIÓ       

MEDITERRÀNIA 

 

 

 El foc no és pas un invent de l'home. Quan ell encara no habitava a la terra, el 

foc ja existia. Es podia calar foc per diverses causes, com ara les erupcions volcàniques 

o bé la caiguda d'un llamp. A les terres fredes i humides, cobertes de vegetació verda i 

tendra, la freqüència dels incendis naturals devia ser baixa, però en canvi a les zones 

seques i caloroses, poblades de vegetals llenyosos i eixarreïts, hi havia força probabilitat 

que un foc s'encengués i progressés espontàniament. En aquests casos els focs podien 

cremar dies i dies, i devien anar consumint la vegetació en grans extensions fins que no 

els aturava algun obstacle o no els apagava la pluja. Encara avui en dia hi han incendis 

produïts per aquestes mateixes causes naturals, però constitueixen una clara minoria. 

 

 A la conca mediterrània les dades arqueològiques indiquen un ús del foc 

antiquíssim. Incendis naturals a part, des de fa almenys 100.000 anys el foc es convertí 

en el sistema més eficaç i econòmic per a desforestar i obrir pastures. Al llarg de la 

història els focs sovintejats per eliminar boscos per allunyar les bèsties o facilitar-ne la 

caça, artigar-los per instal·lar conreus, aclarir-los per fer-los més transitables, cremar 

matolls per evitar incendis espontanis més devastadors, calar foc a les pastures per 

impedir-hi l'entrada d'arbusts, etc. , juntament amb tantes altres transformacions també 

antiquíssimes conduïdes de manera força similar per diferents cultures arreu del món, 

han propiciat el retrocés de la vegetació forestal i la dessecació del paisatge. 

 

 A les darreries del segle XX es mantenen encara algunes de les pràctiques agro-

pecuàries basades en l'ús del foc, però a més, els processos d'industrialització i de 

concentració de la població en grans ciutats han comportat l'abandonament dels conreus 

i pastures de l'entorn, que poc a poc es transformen en matolls i bosquets dels quals 

ningú  

no se'n ocupa, però que molta gent freqüenta durant el temps de lleure. En aquests 

indrets es produeixen molts incendis a causa de desídia i d'imprudències. 
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 L'any 1994 per exemple, va ser catastròfic en quant a incendis forestals. Segons 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP), un total de 

1.187 incendis varen calcinar 76.355 ha de bosc a tot Catalunya, un país amb 1.855.944 

ha associades a sòl forestal i 1.394.074 ha arbrades. Malauradament el foc va ésser el 

protagonista d’aquell estiu, amb unes conseqüències desastroses, especialment a les 

comarques del Bages, del Berguedà i de la Selva. Més de  70.000 ha de tot el territori 

català que varen sucumbir sota el poder de les flames, una xifra del tot anormal, fruit de 

condicions meteorològiques excepcionals, caracteritzades per la sequera, les elevades 

temperatures i el fort vent. Feia nou anys que no es patien uns estralls tan colpidors 

(l'any 1986 varen cremar 60.000 ha), i de no fer res d'ara en endavant, es tornaran a 

repetir donat que els incendis sempre aniran lligats al context del clima mediterrani. 

 

 En quant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les zones forestals de  

Collserola, Garraf, Marina i Vallès-Ordal, varen patir també com la resta del territori de 

Catalunya, un dels pitjors estius que es recorda pel que fa als focs forestals. De fet, 

d’ençà que es va iniciar el dispositiu de prevenció de l'AMB, l'any 1985, no s'havia 

cremat tanta superfície de bosc, ni s'havia assolit una mitjana de superfície cremada per 

incendi (23,2 ha) tan elevada. 

 

 Els esdeveniments de l'estiu de 1994 van posar de manifest que en el terreny dels 

incendis forestals la solució és encara lluny. El problema, sens dubte, no és senzill, i ben 

segur que només es pot resoldre a llarg termini amb canvis profunds en qüestions tan 

essencials i diverses com la relació societat-entorn natural, les actituds individuals i 

col·lectives, l'organització territorial en general i de l'espai forestal en particular, i la 

valoració econòmica del bosc.  

 

 Aquesta situació que gairebé s’havia oblidat, ens ha fet adonar altre cop de la 

nostra realitat mediterrània. 

     

 El primer problema d'avui en dia és l'elevada probabilitat d'inici de foc que recau 

sobre una gran part de la nostra superfície forestal (que ocupa aproximadament un 60% 

del territori català). Comparant les sèries de dades meteorològiques dels darrers anys 

s'ha demostrat que al llarg dels quatre últims lustres, ha augmentat el nombre de dies de 
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alt risc, essent de vint-i-dos el nombre de dies de l'any 1994. Aquesta elevada 

probabilitat es tradueix en un gran nombre d'incendis que s'inicien quan es presenten les 

condicions òptimes, sobretot a l'estiu. És en el següent pas, és a dir, en el fet que aquest 

gran nombre de focs es tradueixi aleshores en més o menys hectàrees cremades, on 

influeixen  a més de les condicions climàtiques, la composició i l'estructura dels boscos, 

la capacitat dels mitjans d'extinció, etc. 
 

 Si es trobés la manera d'evitar els incendis, podria assegurar-se que s'ha 

descobert la veritable pedra filosofal de la causa forestal, però per dissort, no podem ni 

admetre la possibilitat d'arribar a aquest extrem, que seria pretendre descobrir la 

incombustibilitat dels vegetals. Si bé és veritat que els incendis no poden evitar-se, 

adoptant precaucions i mesures discretes es pot reduir al mínim llur freqüència i 

intensitat, i evitar sempre que un incendi de poca importància degeneri, se’ns escapi de 

les mans i es transformi en un veritable desastre. 

 

 Els grans incendis són, avui per avui, gairebé inextingibles. Inextingibles perquè 

no hi ha línies de defensa que trenquin l'excessiva continuïtat del bosc i perquè hi ha un 

excés de combustible. Portant a la pràctica una política forestal adient per preveure els 

incendis, estarem a temps d'evitar-ne la seva proliferació i de patir les seves 

conseqüències. Si volem mantenir el risc d'incendis dins d'un límit acceptable, cal 

gestionar forçosament els boscos, siguin o no rendibles. 

 

   Sovint es posa un excessiu èmfasi en les causes dels incendis. Amb 

conscienciació i vigilància podrem reduir el nombre de focs, però no hem de pensar que 

serem capaços de reduir a zero els incendis de causa antròpica, que de mitjana 

representen uns 600/any a Catalunya. 

 

  Un accident o negligència per cada 10.000 habitants o cada 30 km² correspon a 

una sinistralitat amb què ens hem d'acostumar a conviure, i és que la mà de l'home es 

troba darrera d'una part dels incendis forestals, sigui per deixadesa o per temeritat. El 

foc al bosc el provoquem, poc o molt, tots plegats: els que hi calen foc a consciència i 

els que hi cremen rostolls i marges, els que en consumeixen l'aigua de manera excessiva 
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i n'assequen els freàtics i les fonts, els que propicien urbanitzacions, abocadors i línies 

elèctriques, etc. 

 

 Només la sensibilització general de la societat davant del perill dels incendis i 

l’eradicació dels comportaments humans que poden provocar els focs poden evitar a la 

llarga la seva proliferació, així com també una política de gestió forestal adequada als 

boscos, global i a llarg termini, que tingui en compte tots els aspectes que siguin la 

veritable base del foc al bosc, com permetre el retorn de la pagesia, de l'excursionisme 

respectuós, de l'ús assenyat d'uns recursos diferents als tradicionals, etc. 

  

 Cal estendre arreu un missatge: és tasca de tots tenir cura dels nostres boscos. 

Ens trobem en un d'aquests períodes secs, recurrents, i si no estem disposats a aplicar 

solucions profundes i valentes als problemes estructurals dels nostres sistemes forestals, 

el segle XXI es presenta molt negre per als boscos catalans. Tots som responsables de 

tirar endavant l'acció i l'exemple, per tal de protegir aquest patrimoni amb mesures 

adients. Cal que tots coneguem les raons i les desraons, els usos possibles i els abusos 

estalviables del foc, i prenguem consciència dels efectes catastròfics dels incendis. Cal 

estimular la participació popular en la prevenció d'incendis forestals i en la vigilància, la 

reconstrucció i la protecció de la riquesa forestal, cinegètica i piscícola de Catalunya. 

Quan un bosc crema, tots hi perdem i alhora hipotequem el nostre futur col·lectiu. 

 

 La lluita s'ha d'encaminar en tres direccions principals: la sensibilització de la 

població, l’adequació de la infrastructura bàsica per la prevenció del incendis (xarxa de 

camins, punts d'aigua,...) i la millora de les condicions de treball dels dispositius 

d'extinció per disminuir la superfície cremada en cada foc. És evident que dins d’aquest 

context, la confecció diària de mapes de risc d’incendi és una figura cabdal.  
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I.2.-APLICACIONS DE LA TELECOMUNICACIÓ EN LA PREVENCIÓ I EL 

CONTROL DEL FOC FORESTAL 

 

  

 Tot plegat, entre els voluntaris i els involuntaris, es calcula que als països de la 

conca mediterrània els focs destrueixen cada any unes 200.000 ha de vegetació 

incontroladament, de manera que han esdevingut un veritable flagell. És evident doncs 

que el progrés i l’expansió de la humanitat sobre el planeta constitueix una greu 

amenaça per als altres éssers vius i el medi ambient. No obstant això, seria injust culpar 

només al progrés d’aquestes desgràcies, ja que ell mateix també ens proporciona cada 

cop eines més poderoses per prevenir i lluitar contra el foc forestal i d’altres mals. 

 

 Una de les branques de la ciència que més hi pot fer és la telecomunicació, ja 

avui indispensable per alertar de l’inici del incendi i coordinar els equips de rescat i de 

control del foc, també pot tenir un paper fonamental en l’estudi del medi i gestió del 

territori. Això ens porta clarament a la possibilitat d’evitar els incendis, o si més no 

d’evitar la seva expansió, adoptant mesures de prevenció forestal i distribuint els 

mitjans de lluita contra el foc. O fins i tot, valorar adequadament les sancions o 

infraccions en funció del risc, i també ponderar els ajuts atorgats per l’administració 

segons un coeficient multiplicador que valori aquest perill. 

 

 Per a l’aportació de les telecomunicacions en la prevenció i el control del foc 

forestal podríem fer la següent classificació: 

  

• Prevenció per teledetecció o Remote Sensing (RS) : La observació remota de la 

superfície terrestre des de l’aire o l’espai i el seu tractament posterior. De múltiples i 

variades aplicacions és un dels eixos d’aquest treball i mereix un desenvolupament 

complet més endavant (vegeu apartats III.1. a III.3., i capítol IV.). 

 

• Sistema de posicionament global (GPS) : El sistema GPS (Global Positioning 

System) consisteix en una constel·lació de satèl·lits, 21 actius i 3 de reserva, que 

difonen contínuament un missatge de navegació utilitzant una seqüència de senyals 
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mitjançant la tècnica de l’espectre eixamplat (spread spectrum) sobre una portadora 

primària de 1575.42 MHz i una de secundària de 1227.60 MHz. 

 

 El receptor, que coneix aquesta informació, pot extreure de la senyal rebuda el 

retard que ha experimentat d’ençà que partí del satèl·lit, i per tant determinar la seva 

distància a ell. Combinant les distàncies a tres satèl·lits i coneixent les seves 

respectives òrbites, el receptor de GPS determina la seva posició en latitud i 

longitud. Per a una fixació tridimensional (altitud) el receptor necessita una altra 

referència de temps, per la qual cosa es requereixen dades d’un quart satèl·lit 

(Martínez, Mena i Closa, 1995). 

 

 En l’actualitat les aplicacions del GPS són innumerables. Dins de les que tenen 

un paper en el control d’incendis hem de destacar els sistemes de radionavegació i 

posicionament, els sistemes de resposta a emergències i les aplicacions topogràfiques 

(traçat de mapes) entre d’altres. Hom pot veure a més, la inestimable sinergia entre 

GPS i SIG, ja que el sistema de posicionament constitueix una gran ajuda a la hora 

d’adquirir dades d’entitats puntuals o lineals de localització fixa d’una forma ràpida i 

molt precisa. Així com entre GPS i teledetecció per quant es redueixen els errors de 

les georeferenciacions i de les màscares d’entrenament associades al treball de camp. 

 

• Detecció i alarma de foc per mitjà de sensors propers : Un incendi s’apaga amb un 

got d’aigua en el primer minut, per al segon minut es necessita una galleda,...i en el 

tercer fa falta un camió cisterna. En aquesta frase es pot resumir gairebé tot el saber 

adquirit per l’home en la lluita contra el foc. El foc és vulnerable quan neix, i en 

aquest principi es fonamenten gran part de les tecnologies modernes de lluita contra 

incendis.  

 

 En el camp de l’edificació, l’aplicació de sistemes electrònics ha donat lloc a 

tota una generació de detectors que “veuen” el fum (detectors òptics), que poden 

percebre la presència de quantitats molt petites de fum (detectors iònics), o que 

“senten” les alteracions de temperatura (detectors termovelocimètrics). Es pot dir 

que, en aquest terreny està tot fet i només cal esperar que legisladors, constructors i 
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usuaris es proposin en el futur no aixecar un sol totxo sense el corresponent sistema 

d’alarma contra incendi. 

 

 Pel que fa a la situació en la lluita contra el foc en els grans espais oberts, 

l’estadística aterradora parla per si mateixa. La tecnologia poc pot fer en els aspectes 

preventius que passen per una legislació adequada i una conscienciació vigorosa i 

solidària, però si que pot contribuir poderosament en les tasques d’extinció aplicant 

tots els medis (avions, helicòpters, vehicles tot terreny, SIG, comunicacions 

mòbils...) al seu abast, i en aquest sentit és remarcable l’esforç que realitzen totes les 

administracions. No obstant, hem d’exceptuar el cas de la detecció, on encara resta 

per aprovar l’assignatura. 

 

 Actualment, el procediment habitual per a la detecció del foc, es basa en mitjans 

humans que, per via de l’exploració visual, vigilen les zones de més perill potencial 

de foc en la recerca de l’únic indici visible: el fum. Es pot afirmar que estem igual 

que fa milers d’anys, però amb prismàtics.  

 

 Recentment s’han realitzat estudis de sistemes basats en sensors de radiació 

tèrmica direccionals, que porten a terme una escombrada espacial, generant una 

alarma en una determinada direcció en el cas de produir-se un nivell de radiació 

superior a un llindar donat. Aquests sistemes, denominats cecs per “sentir” el foc 

més que no pas “veure’l”, són incapaços de presentar a l’operador una escena 

completa processada en paral·lel i en temps real d’una zona afectada per l’incendi, 

donant origen a un gran nombre de falses alarmes i amb la manca d’informació fiable 

sobre l’evolució del foc. 

 

 Altres iniciatives han estat orientades cap a l’automatització del procés humà de 

vigilància, cercant l’indici del fum, basant-se en l’aplicació de filtres digitals 

d’anàlisi de senyal de vídeo (filtres Kalman) adaptats específicament a la detecció, 

extracció i seguiment de núvols de fum en una escena de vídeo-color. L’enfocament 

del problema, acadèmicament atractiu, no dóna resposta a que l’indici del fum és 

indetectable durant la nit o a través de la boira, i encara durant el dia el fum no 

sempre hi és present i gairebé mai, senyala la situació del foc per l’efecte del vent. 
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Altrament, quan l’indici del fum és visible a gran distància, correspon a focs de 

desenvolupament avançat. Aquests sistemes no semblen millorar la capacitat de 

detecció del vigilant humà. 

 

 Un antic aforisme predica que un problema ben plantejat és un problema resolt, 

i sobre aquest principi descansa un sistema més complet que aprofita l’experiència i 

la tecnologia aplicada als sistemes antimíssils: un director optrònic per a l’adquisició 

i seguiment de blancs (Proyecto BOSQUE, E.N. Bazán, 1993). El sensor bàsic del 

director optrònic és una càmara d’infraroig, capaç de “veure” en tot moment els 

gasos calents d’exhaustació del míssil. El sistema que extrau la posició del punt en la 

pantalla i manté la càmara permanentment orientada al blanc, s’anomena video 

tracker. 

 

 Si és possible detectar un míssil en aproximació a una velocitat superior a 1000 

km/h per a destruir-lo, és evident la viabilitat d’un sistema que pugui detectar un 

incendi forestal en el seu inici, produint una situació d’alarma que en faciliti i 

racionalitzi l’extinció. 

 

• Xarxes de transmissió de dades : Hom pot veure que per a transmetre la senyal 

d’alarma i les dades necessàries a una estació de control central, en temps real i 

possibilitats de telecontrol sobre les estacions remotes de detecció, és inevitable l’ús 

de xarxes de transmissió de dades. S’entén per transmissió de dades tot moviment 

d’informació que ha estat o serà processada, codificada generalment en forma 

binària, sobre algun sistema de transmissió elèctric. 

 

• Sistemes de processament i emmagatzematge de dades : El tractament i visualització 

de les dades es realitza normalment per ordinador. És òbvia la necessitat de preparar 

les dades per a la tramesa o després de la seva recepció, així com el fet de requerir 

sistemes hardware i software per emmagatzemar-les. Aplicacions software com ara 

protocols de connexió a xarxes d’ordinadors, Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG) o programes de tractament d’imatges, constitueixen també un processament de 

les dades. 
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• Comunicacions mòbils : La vigilància mòbil constituïda per civils i agents de 

l’autoritat (Agents Rurals, Protecció Civil, Policia local, Agrupació de Defensa 

Forestal, voluntaris civils, etc.) que recorren uns itineraris de vigilància per aquelles 

zones més perilloses d’incendi forestal, que no estiguin cobertes per la vigilància 

fixa, ha de menester vehicles connectats permanentment amb el dispositiu 

d’intervenció ràpida, seguint un protocol establert de comunicació d’alarma. 

 

• Sistemes de radiodifusió d’informació : Els comportaments individuals negligents 

s’han de corregir amb campanyes de sensibilització projectades sobre els grups de 

subjectes potencialment causants. Per tant, cal efectuar campanyes de premsa, ràdio i 

televisió, exposicions, publicacions, i de sensibilització a les escoles i als ciutadans 

en general. 

 

 Aquestes campanyes informarien de la normativa vigent sobre prohibicions o 

mesures preventives d’incendis forestals, de les activitats perilloses que es duen a 

terme en les zones boscoses durant el període de risc, de l’existència d’àrees 

recreatives forestals per tal de satisfer la demanda i orientar-la vers els espais 

acondicionats a tal fi, de les pautes de comportament que han d’adoptar davant d’un 

foc forestal contemplades dins dels plans d’emergència, etc. 
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I.3.-OBJECTIUS DEL PROJECTE. DIAGRAMA DE FLUX 

 
 
 
• Objectius : 
 
 
1) Establir una metodologia basada en el tractament d’imatges de satèl·lit (Landsat-5 

TM) per a l’obtenció d’una classificació d’usos del sòl i l’extracció del dèficit 

d’humitat de la vegetació. El tractament es durà a terme en els entorns GEO-JARS i 

MIP, i es desenvoluparà el programari necessari per a complementar els anteriors. 

  

2) Introducció en el sistema d’informació geogràfica ArcView de les dades necessàries 

i  les imatges, digitalitzant la informació corresponent a corbes de nivell, límits, 

camins i altres a partir de mapes analògics. 

  

3) Adaptar el sistema d’informació geogràfica ArcView mitjançant el llenguatge 

Avenue orientat a objectes, per al càlcul dels paràmetres alçada, pendent, orientació i 

vegetació, així com possibilitar la valoració del factor antròpic geogràficament. El 

càlcul del factor vegetació es realitzarà integrant i avaluant en el SIG imatges dels 

canals TM del Landsat-5 tractades convenientment amb anterioritat. 

  

4) Establir una metodologia eficient per a la confecció diària de mapes de risc d’incendi 

tot preparant per a la distribució una aplicació basada en l’ArcView, introduint les 

informacions del risc estàtic ja obtingudes i possibilitant l’entrada diària dels 

paràmetres del risc dinàmic (climàtics). 

  

5) Verificar l’adequació del model d’alerta resultant al cas particular del Parc de 

Collserola al llarg de l’any 1994. 
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TEMPERATURA 
PRECIPITACIÓ 

VENT

CANALS TM 
LANDSAT-5

ADAPTACIÓ 
AMB AVENUE

SELECCIÓ 
FINESTRA PARC 

COLLSEROLA

MÈTODE DE CÀLCUL DIARI DEL 
RISC D'INCENDI

DIGITALITZACIÓ 
MAPES

GEOREFERENCIACIÓ 
LIMITS PARC       

CAMINS         
TOPOGRAFIA    ÀREES 

CREMADES 

 

APLICACIÓ       
STICK-4  PER  A 
RETALLAR  LES 

IMATGES

OBTENCIÓ 
FINESTRA 

MULTIESPECTRAL 
DEL PARC

CORRECCIÓ 
RADIOMÈTRICA

RGB

INTRODUCCIÓ  DADES            
SIG   ARCVIEW

CLASSIFICACIÓ USOS DEL 
SÒL

TRACTAMENT  
IMATGE           

(GEO-JARS)
MDT

ÍNDEX NDVI

METEOROLOGIA

ALTITUD

PENDENTS

ORIENTACIÓ

GEOREFERENCIACIÓ

LÍMITS

VEGETACIÓ

RISC  LOCAL

NO
COMPROBACIÓ VALIDESA CAS PARTICULAR 1994 MAPA DIARI DE RISC D'INCENDI

HISTÒRIA D'INCENDIS

SÍ HISTÒRIA CLIMA
ESTABLIR METODOLOGIA EFICIENT 

D'ÚS DEL SISTEMA

PREPARACIÓ PRODUCTE FINAL

PRESSUPOST

Figura núm. 1: Diagrama de flux del projecte.
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I.4.-ELECCIÓ DEL PARC DE COLLSEROLA COM A SUBJECTE D’ESTUDI 

 
 
 
 
 És important recalcar que la utilitat del projecte pot aplicar-se en qualsevol 

àmbit geogràfic on es dugui a terme una gestió forestal: parcs naturals, boscos de 

propietat privada o municipal, etc. Val a dir, no obstant, que segons quines siguin les 

dimensions del territori objecte de l’estudi caldrà dividir-lo en fraccions de menor 

extensió per facilitar els càlculs i arribar a resultats significatius. 

 

 En l’elecció de la nostra zona d’estudi han participat diversos factors, d’entre els 

quals destaquen la disponibilitat de les dades necessàries, la importància del parc per la 

seva funció de “pulmó” a l’àrea metropolitana de Barcelona, la heterogeneïtat del seu 

relleu, la diversitat forestal, les seves dimensions i la facilitat d’accés. 

 
 El Parc de Collserola consta aproximadament de 7.500 ha (el parc metropolità 

més gran del planeta), i és gestionat pel Patronat Metropolità, creat l'any 1986 sota 

l'autonomia de la Corporació Metropolitana de Barcelona, avui Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la qual n'aporta el pressupost. 

Aquest òrgan gestor és integrat per representants dels Ajuntaments de la zona, de la 

Mancomunitat i de la Diputació, i en la seva Junta General hi prenen part, a més, 

representants de les Universitats, d'entitats relacionades amb la natura i d'associacions 

de propietaris i veïns vinculats a la Serra de Collserola. 

 

 La proximitat del Parc de Collserola a les ciutats circumdants, el converteix en 

el parc dominical per excel·lència, i pel que fa a les poblacions que el voregen, en un 

parc periurbà, d'utilització pràcticament diària dels espais de l'entorn. Això es tradueix 

en una forta pressió antròpica amb una amplia diversitat d'activitats de lleure que ha de 

suportar el parc (de caràcter naturalista, esportiva, pedagògica, etc.) que en època d'alt 

risc d'incendi a l'estiu, constitueix una de les seves causes d'inici. 
  




