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La campanya forestal dels Bombers de Barcelona 

finalitza amb un 75% menys d’incendis a l’entorn del 

Parc de Collserola  

» Aquest estiu la superfície afectada per incendis a l’entorn del Parc de Collserola ha 

estat de 0.51 Ha, 98% menys que l’any 2016 

 

Bombers de Barcelona va iniciar a finals del mes de maig la campanya d’estiu al Parc de 

Collserola. Aquesta campanya, que ha estat activa fins el 17 de setembre, suposa l’adaptació 

dels dispositius del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) per fer front 

als mesos d’estiu i poder donar una resposta ràpida i eficient davant els possibles incendis 

forestals que es puguin produir en aquest àmbit.  

 

El dispositiu que desplega el Cos de Bombers de la ciutat estableix tres zones de cobertura a la 
Serra de Collserola: Parc de Vallvidrera,  Parc de la Vall d’Hebron i Parc de Sant Andreu. En 
base a aquestes tres zones s’organitzen recorreguts preventius diaris a l’entorn forestal durant 
la Campanya. En període de pre-campanya, també hi participen el Parc de Llevant i el Parc de 
l’Eixample, amb reconeixements de la zona per si cal la seva intervenció en el moment de 
Campanya. El tancament de la campanya forestal suposa la desactivació del Parc de Bombers 
de Vallvidrera. 
 

Durant la campanya d’aquest any s’han produït 8 incendis a l’entorn del Parc de Collserola que 

pertany al terme municipal de Barcelona, un 75% menys d’incendis que l’any passat, i la 

superfície afectada ha estat de 0,51 hectàrees, 98% menys que l’any 2016, gràcies a la 

climatologia molt moderada que hem gaudit en aquesta Campanya.  Cap dels incendis ha 

tingut afectació de massa arbrada, afectant només superfície de matoll. 

 

Els valors de superfície cremada ens mostren el millor resultat dels últims anys, on s’ha cremat 

en tot l’estiu i a tot Collserola l’equivalent en superfície de matoll a mig camp de futbol, sense 

que hagi afectació de massa arbrada. 

 

Incendis forestals  2017 2016* 2015 2014 2013 

Incendis a l’entorn del Parc de Collserola  8 32* 5 10 15 

Incendis en altres entorns forestals de la ciutat 9 16 3 10 23 

* 2016: S’ha inclòs l’afectació dels focs del dia 19 de setembre  tot i estar acabada la campanya. 
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Entorn del parc de Collserola  0,51 Ha 26,06 Ha 20,56 Ha 0,86 Ha 1,3    Ha 

* 2016: S’ha inclòs l’afectació dels focs del dia 19 de setembre  tot i estar acabada la campanya. 

 

Bombers ha mantingut la seva presència a l’entorn forestal de Collserola, realitzant Recorreguts 

Forestals de comprovació de camins i pas, visites i accessos als barris de l’entorn de 

Collserola, comprovació de tots els hidrants d’alimentació d’aigua dels vehicles i reguardes 

preventives en diferents emplaçaments crítics en els estats de pre-alerta meteorològica i crítica. 

S’ha continuat la feina d’implementació de bases cartogràfiques, amb informació grafiada de 

les zones d’accés a Collserola, des de diferents punts de la Ronda de Dalt, de forma que els 

Bombers que provenen de parcs allunyats de la muntanya coneguin els millors accessos, 

millorant així la rapidesa en les actuacions. També s’ha treballat amb els recorreguts 

d’interconnexió i amb les portes d’accés als barris i l’anàlisi de focus històrics de focs al Parc. 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Recorreguts i reguardes 

operatives a Collserola  

450 589 543 546 411 

 

 

SPEIS compta amb un protocol d'actuació que es nodreix d'informació permanent sobre la 

climatologia i que, segons els valors d'aquests índexs meteorològics, comporta automàticament 

la mobilització de recursos.  

 

En base a aquests valors Bombers de Barcelona estableix la situació de pre-alerta 

meteorològica, pre-alerta crítica, i alerta. En cada situació, i quan aquestes variables superen 

uns valors límits durant un temps determinat, es destinen vehicles i efectius de bombers a 

punts preestablerts del Parc de Collserola. 

 

Les activacions de pre-alertes, que es mesuren en funció dels indicadors d’humitat, vent i 

temperatura, han estat moderades durant aquesta campanya, en especial respecte a la 

campanya de l’any 2016. Les pre-alertes meteorològiques representen un 38% de les 

decretades en 2016, mentre que les pre-alertes crítiques són un 27% de les de l’any anterior. 
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* El dia 3 d’agost es va decretar dues vegades la pre-alerta meteorològica, fet que dona un total de 24 pre-alertes 

 

 

Les característiques meteorològiques s’han caracteritzat per ser més moderades que l’any 

anterior, amb algun repunt de calor puntual. L’episodi de sequera típica de l’estiu a Barcelona 

no ha estat tant pronunciat com altres anys, amb episodis de pluges durant la primera quinzena 

d’agost i durant el mes de setembre, que han permès mantenir el nivell moderat de sequera de 

la vegetació. Totes aquestes característiques meteorològiques, i la feina prèvia d’anàlisi sobre 

el terreny, així com  la ràpida actuació, ha permès millorar els resultats del 2014. 

Seguiment de les pre-alertes  2017 2016 2015 2014 

Pre-alertes meteorològiques  23 dies* 61 dies 37 dies 33 dies 

Pre-alertes crítiques 3 dies 11 dies 9 dies 2 dies 

Total 26 dies* 72 dies 46 dies 35 dies 


