
ESTUDIS

Els mapes que presentem són un document
aproximat de la incidència del foc a Montserrat
en els darrers anys. Volen ser un instrument de
treball per al naturalista, en general, una apor-
tació de dades per a tots els qui han de tenir
cura äe la muntanya de Montse¡rat de cara a
aprofundir les causes dels focs, i, doncs, la seva
prevenció i el seu combat eficaç, i, encara, ma-
terial de reflexió per a l'excursionista que ca-
mina amb els ulls oberts i que li agrada de pre-
guntar-se sobre la realitat que I'envolta per es-

timar-la millor.

El foc en èpoques recents a Montserrat: Els in-
cendis de I'agost del 1986 no són un fet aillat.
Es cert que per la seva extensió (més d'un 50 Vo

del que és pròpiament Montserrat), per la ra-
pidesa amb què es propagà, pel nombre de focs
simultanis concentrats en una mateixa zona i,
sobretot, pels dos centres urbans que amenaçà:
el santuari de Montserrat, en un dia de forta
afluència de visitants, i el poble de Monistrol,
ha tingut unes proporcions extraordinàries,
però el massís de Montserrat ha estat repeti-
dament castigat pel foc en els darrers anys.

El foc del 1973 (zona del Piteu -no carto-
grafiada-, St. Benet, Paret dels Diables) fou
el primer de la plaga que assotarà la muntanya
en els darrers anys. El problema, però, s'ha
agreujat d'ençà el1978. En aquest any n'hi ha-
gué dos, igualment en comptem dos en els anys
1979 i 1980, el I9B2 i 1984 només un. Aproxi-
madament entre el 1973 i 1984 podem dir que
s'ha cremat més d'un 20 Vo de Montserrat.

La freqüència en progressió dels darrers anys
contrasta amb el passat. De l'1 al 4 de setembre
de 1861 hi hagué el <foc del segle> passat. Co-
mençà a Collbató i arribà a Can Maçana, i ame-
naçà de caure damunt del Santuari des del Pla
de la Trinitat, d'una manera semblant a la dels
dies 18 i 19 d'agost d'enguany.

Ja en aquest segle hom en té el record d'un
a la dècada de 1910, vers el 7924 un altre al
vessant nord de I'ermita i de la Creu de Sant
Miquel, a la dècada del 1940 diversos focs al
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sector del Cremallera, algun important, el !954
es cremà el torrent del Forat.

Zones més afectades pel foc: Mirant els mapes
es pot concloure que les zones pirògenes per
antonomàsia són les que limiten la carretera de
Collbató a I'Aeri de Montserrat (quatre fins el
1985, més un el 1986), i la circumdant alazona
baixa de la carretera de Monistrol a Montser-
rat, sobretot entre els km 5 i 7 (dos fins al 1985,
més un el 1986). Més en general podem dir que
el foc es situa preferentment en el sector orien-
tal de la muntanya (set entre el7973-1982, més
tres el 1986). Per altra banda tant el torrent del
Forat com el vessant proper a Monistrol es re-
fan amb molta lentitud, a causa de la profunda
desforestació que sofriren fins en èpoques molt
recents, quan l'agricultura s'enfilava pels cos-
tals de la muntanya amb les característiques fei-
xes.

Motius del foc: Montserrat és un massís que
té un clima mediterrani, amb un estiu sec i cà-
lid, amb una orografia que afavoreix el vent
convectiu que empeny les flames cap a les zo-
nes superiors a gran velocidat; a tot això encara
cal afegir-hi el factor vent, la forta marinada
que bufa habitualment a les tardes d'estiu. El
risc de foc és, doncs, força elevat. Més en con-
cret alguns incendis assenyalats són deguts a
<<descuits>, p. ex., el del 1973 (Piteu, St. Benet,
Paret dels Diables), el del 1978 (Monistrol), o
el del1980 (drecera d'en Garí). Altres tenen un
origen desconegut, i fins sovint en circumstàn-
cies poc clares: simultàniament en més d'un fo-
cus, reiteració de llocs o en dies determinats...
Sigui com sigui, tant si es tracta d'un fet degut
al'alzar com si no, cal concloure que les zones
pirògenes són les més concorregudes, i que a

l'origen dels focs hi ha, no el microclima par-
ticular de cada zona, el tipus de vegetació, la
composició de la massa forestal, etc. (factors
que certament poden ajudar a la propagació de
I'incendi), sinó una intervenció humana, volun-
tària o involuntària.
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MAPA l: anys 1969-75 incendí 1973
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MAPA II: anys 1976-8O incendis 1978 a incend¡s 1979 O incendis 1980



MAPA III: anys 1981-85 O incendis 1982 O incendi 1984

MAPA lV: any 1986 a ¡ncendi 1986
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