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Provincia Barcelona Provincia Barcelona

AMB

prevenció i extinció d'incendis)

pressupost de Catalunya per 

extinció d'incendi - 30 vegades el 

milions € (1.22 mil milions € per 
Impacte Econòmic = 2.65 mil 

19.000 edificis cremats

136 M €
Health and Safety Executive UK) - 

85 morts (1,6 milions € segons 

Barcelona)

HA = 614.684 ha (80% Provincia de 

CAMP FIRE, California, USA, 2018 VICTORIA, Australia, 2009 Incendi Juny Portugal, 2017

ELS GRANS INCENDIS FORESTALS

Tragèdies

extenció de Catalunya )

pressupost de prevenció i 

d'emergències = cops el 

milions € (344 M  € en serveis 
Impacte Econòmic = 2.94mil 

2000 edificis cremats

670 ferits lleus - 440 M €
189 morts, 130 ferits de gravetat i 

Barcelona)

HA = 450.000 ha (60% Provincia de 

105 M €
Health and Safety Executive UK) - 

64 morts (1,6 milions € segons 

HA = 53.000 ha (85% de l'AMB)

19.000 edificis cremats

Incendi Tivissa 1967 -

15000ha

Incendi de l'Alt 

Empordà 1986 -

26000ha

Incendi Bages 

Berguedà 1994 -

45000ha

Incendi Solsonès 

1998 -

27000ha

Incendi Gualba 

1994 -

11000ha
Incendi 

Montserrat 1986 

-

7000ha

Incendi Sant 

Llorenç Savall 2003 

-

4560ha

Incendi Rasquera 2012

2800ha

Incendi Alt 

Empordà 2012

13970ha

Incendi Ribera 

d'Ebre 2019

6.500ha

Incendi Òdena  2015 -

1260haIncendi Horta de 

Sant Joan 2009 -

1000ha

Dies amb més 

de 20ª de Tª a 

1.500M (850hPa)

Incendis 

Significatius

Ha Forestals

Ha Arbrades

Ha No-Arbrades

Nombre d'incendis

Font: Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

GENCAT

Font: Servei meterològic de Catalunya i Recull 

històric
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Superfície Cremada

Nombre d'incendis

Font: Departament Agricultura de la Generalitat 

de Catalunya (Diari ara.cat)

40.772 ha

122.318 ha

Hectàrees cremades 1994

Hectàrees cremades 2015

40 incendis

14.838 incendis

cremades

25% de les hectàrees 

cremades

75% de les hectàrees 

incendi concret

Àrea cremada per un 

CREMADES CATALUNYA

INCENDIS I HÈCTAREES FORESTALS QUANTITAT DINCENDIS I SUPERFÍCIE CREMADA PER ANYS

INCENDIS SIGNIFICATIUS I LA RELACIÓ AMB LES ONADES DE CALOR

LA VULNERABILITAT DE COLLSEROLA

HISTÒRIC D'INCENDIS AL PARC

LA PARTICULARITAT DE COLLSEROLA

VIDA DE LA TERRA

VARIACIÓ DE L'OXIGEN AL LLARG DE LA 

ACCELERACIÓ DEL CANVI DE LA TERRA

LA TENDÈNCIA DEL CANVI CLIMÀTIC

L'ESCENARI DEL CANVI CLIMÀTIC

vegetació a la Terra..

permet conèixer el grau de densitat de la 

La informació que ens dona el  satèl·lit, ens 

.vegetació en color més foscla 

, apareixent radiació infraroja Despersen la 

que la vegetació reflexa.electromagnètic 

l'aspectre El Landsat 2 envia informació en 

. sistema d'equilibritornar a un

Natural, el foc es innalienable i el farà 

En cualsevol altre ecosistema de Parc 

.canvi estructural

ecosistema, però es impossible negar un 

A petita escala, es pot deformar el 

molt diferent (3 milions de persones).

en un Parc Central com es Collserola, és 

mundial i sobretot en el clima mediterrani, 

Si bé la tendència és inalterable a nivell 

% Oxigen
La Gran Oxidació

Es cremen tots els boscos

Època freda (glaciacions)

Època seca (àrida)

CLIMÀTIC

CANVI 

del Canvi

Acceleració 

Milers de milions d'anys

3850 M.a 3850 M.a 2450 M.a 1850 M.a 1000 M.a 540 M.a

10%

35%

CO2 Emès  a l'atmosfera

CICLE DEL CARBONI 

CO2 Emès  a l'atmosfera

DESESTABILITZACIÓ 

CO2 Fixat a la biosferaCO2 Fixat a la biosfera

de forma inevitable.

els patrons actuals climatològics del mon, 

CO2 alliberat ja a l'atmosfera, modificarà 

l'atmòsfera, el temps de fixació d'aquest 

Encara que es deixi d'emetre CO2 a 

de CO2.

l'atmosfera supera al ritme de les emissions 

del CO2 ja emès a temps de retorn El 

dels anys vinents i encara no han arribat.

CO2 està sobrepassat, ja s'ha emès el CO2 

 de absorbir capacitat de la biosferaLa 

velocitat de retorn del CO2.

l'atmosfera no es correspon amb la 

El ritme  en què les emissions han arribat a 

situació sense precedents.

, on s'està conduint a una escala humana

accentuat el canvi a la Terra a que ha 

, canvi climàticEl problema radica amb el 

d'anys.

fenòmens al llarg de milers de milions 

ritme d'evolució ha estat doncs els dels 

grans glaciacions i amb moments àrids, el 

la seva naturalesa. Amb 5 èpoques de 

Els canvis doncs a la terra, formen part de 

de calor.

cada cop més altes amb períodes d'onada 

clima més àrid, junt amb temperatures 

propagació dels incendis, així com un 

forestal és un factor que facilita la 

augmenta. L'increment en la massa 

Però el risc de que un GIF aparegui també 

controlats gràcies a la vigilància del Parc. 

Cada cop, aquests incendis están més 

des de el 1990 fins ara.

Els incendis que han succeit a Collserola 
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Grans Incendis Forestals
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aquesta predisposició.

disposen) per  mitigar 

recursos (tant sols es 

malgastar ni energia, 

tendència. No té sentit 

és inevitable la 

A nivell mundial o estatal, 

entre GIF i canvi climàtic.

Relació causa-efecte 

Alliberat

Màxim

Objectiu Falten per alliberar

2
0
0
0
-
2
0
1
6

2
0
1
6
-
2
0
5
0

1
8
5
0
-
2
0
0
0

1565  GTCO2

GTCO2

405 

GTCO2

850 

GTCO2

760 

GTCO2

780 

Inevitable No retornLímit Extinció

+5-6ºC

+1.43m

Extinció

d'Europa

del Sud 

Desertificació 

+1.25m+1.05m

Europa

Calor a tot 

Onades de 

+0.85m"0m"

Onades de Calor

mar (2100)

Nivell del

Clima

Global

Escalfament
+0.8ºC

Escenari Passat

+1.5ºC +2ºC +3-4ºC

Pressupost 

carboni

(Objectiu)

Reserves 

de fonts 

no 

renovables

de les 

companyies 

petrolíferes

Reserves 

de 

combustibles 

restants 

que es 

van 

produint

s'adaptin als compasos de la Terra.

ecosistema. Han de ser els humans el que 

capacitat de recuperació del nostre 

El ritme de l'acció humana està lluny de la 

el resultat del canvi climàtic.

magnitud i les dimensions poden fer  variar 

la reducció d'emissions de CO2. La 

Això depèn de la rapidesa i la intensitat en 

conseqüencies pertinents.

al 2050 haurà augmentat 1.5º, amb les 

dels escenaris(Cas 3), la temperatura per 

canvi climàtic es inevitable. En el millor 

El planeta ja no pot assumir més CO2, el 

1.5º.

possibilitats de limitar el canvi climatic a 

 - Reducció accelerada de CO2, CAS 3

nivells de CO2

 - No hi ha reducció forçada dels CAS 2

seva reducció fins al 2030.

emissions i captació) però no s'ha forçat la 

2055 arriben a zero(valor net entre 

 - Les emissions globals de CO2 al CAS 1

terra i els seus ecosistemes.

ecosistema farà variar els periodes a la 

La continua variació de oxigen al 
)La Gran Oxidació(

 al llarg dels anysdels ecosistemes

transformació masivament. Es produeix una 

biodiversitat de la terra i s'extingeix 

 sobre la crisis ecológicagenera una 

canvi amb l'emissió d'oxigen al planeta 

comenat a produir oxígen molecular. El 

, es fotosíntesis  oxigènicarealitzen la 

a sorgir els primers organismes que 

es desprèn dioxigen). Però quan comencen 

realitzaven la fotosíntesis anoxigènica(no 

Els primers organismes fotosintétics no 

ESCALA 1 35.000

Incendis desde 1990

Vegetació densa

Vegetació abundant

Vegetació dispersa

morta

Sol nuu o vegetació 

inalterable per als proxims 50 anys.

La temperatura global a la Terra té un rumb 


