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El BOSC I El FOC 
: ;" -::-';(;f,¡ 

Joc da simulació sobre la preven~ 
ci6, l'extinció i l'avaluació de 
l'impacte dels incendis forestals 

1.. Idea general del joc. 

L'Ajuntament d'un poble situat en una zona molt afectada pels incen

dis forestals ha decidit de destinar una part del seu pressupost a la preven-

ci6. 

Al terme del municipi (1) hi ha parcel.les on es conrea la vinya i 

!"olivera, parcel.les de bosc d,alzinee i zones de brolla. 

Al tauler de joc hi s6n representats els accidents del terrenya 

cultius, boscos, camina, rius i sis indrets al els quals existeix el risc 

que s 'hi origini un incendi. 

fln el moment que es produeix el foc, aquest t' certes caractar!sti

que que són determinades per la direcci6 i per la intensitat del vent. 

Els ve!ns del poble i els bombers feren el possible per apagar-lo. 

Fins aquí una dascripci6 del marc gan~ric en el qual es desenvolupa 

el joc. Aquest segueix qoat:d·"'fssee: 

lA Una fase en la qual els jugadors decideixen de quina manera inver
tiran als recursos disponibles en la reelitzaci6 de certes mesures 
praventives. 

2• Una fase en la qual, declarat ja l'incendi i daterminades les seves 
característiques -a 1 ~atzar-, els jugadors faran el possible per 
extingir-lo. 

31 Una fase en la qual els jugadors han d'avaluar la magnitud dels 
danys ecològics, materials i humans. 

41 Una fase en la qual els jugado:rs han d'invertir un nou pressupost 
en la reelitzaci6 de noves mesures preventives. 

(1) El municipi representat al tauler de joc és el de Vilamaniscle, a 1 ;Alt 
Empordà. 



2. 

El joc 's pensat per 6sser jugat en una classe i perquè els nois hi 

prenguin part en equips que prenen decissions en cada una de les quatre fa-

sas. 

Això pot fer-se segons vàries modalitats, totes les quals parteixen 

de la premissa que la classe es divideix en quatre grups per a cada un dels 

quals hi ha un tauler mural de joc, fent el mestre de director del joc. Aques

tes modalitats són les segOents: 

11 l'incendi es declara al mateix indret per a cada un dels grups en 
joc i evoluciona diferentment segons les mesures preventives esta
blertes i ! ... acció d'extinció. 

21 L'incendi es declara a indrets diferents a cada un dels taulers, pa
r5 ~s regit per un mateix règim de vent. Evoluciona a cada teuler se
gons 1 'acci6 d .. extinció .. i les mesures preventives establertes. 

3A L ~incendi es declara a indrets diferents a cada un dels taulers i 
6s regit tamb~ per diferents règims de vent. Evoluciona a cada tau
ler segons l'acció d'extinció i les mesures preventives establertes. 

l~gicament, les diferents modalitats afegeixen un grau major de 

complexitat de factors, el' que p8rmet al conjunt de la classe d"obtenir una 

major informació sobre les mesures preventives m~s raonables. 

2. Organització prèvia 

El mestre ha presentat a la classe la documentació -ha de redactar

saM sobre les causes del foc als boscos, les estratègies de prevenció i els 

danys que produeix. 

Aquesta documentació pot 'sser genèrica o bé adaptada a les peculia

ritats de diverses comarques prototip -aix~ ha de pensar-se, ja que implica 

la preparació de mds d'un tauler de joc segons característiques comarcals-

Un cop dotats ela nois del bagatga conceptua! necessari cal que el 

mestre expliqui les característiques bàsiques del joc i que es preparin per 

jugar-lo penjant els quatre murals. 



3. 

A continuació s'~xposan las regles corresponents a cada una de les 

fases del joc. 

3. Fase I: Prevenci6 del foc. 

• 

• 

• 

• 

El municipi disposa de 500.000 pessetes per a tasques de prevenció 
dels incendis. 

Pot invertir aquests dinars construtnt diversos tipus d ~obstacles 
al foc: 

• 

• 

• 

Zones de desbrossament 

• es col.loqusn per unitats de superfície 
sl cost és de 40.000 pessetes per unitat de superfície. 

Tallafocs 

es col.loquen per unitats lineals 
el cost ~s de 20.000 pessetes per unitat lineal 

Pantalles de filera d'arbres (caducifolis) 

ss col.loquen per unitats lineals • 
el cost as de 10.000 pessetes per unitat lineal. 

Subvencions agrícoles a la neteja de vinyes i d'olivets 

as col.loqusn per unitats de superfície • 
sl cost as de 15.000 pessetes par unitat lineal. 

Una vagada qua el grup ha decidit la forma com distribuirà als diners 
disponibles (el que ha de fer havent estudiat els punts probables 
d'inici d'un foc), ha de representar sobre el mapa les obres de pre
venció que ha fat. 

Totes les mesures preventives tenen una utilitat temporal: al cap de 
30 minuts (dos torns del joc) d'haver arribat el foc a un obstacle, 
aconsegueix de superar-lo. 

fl. rase II. {a):. !~ici .i cara:cte~ístiques d.'l foc. 

• Al mapa de joc hi ha determinats sis punts d'inici probable del foc: 

a. un pagès perd el control d'un marga que estava cremant 
b. una causa incerta, probablement un piroman, 
c. uns campistes que no han tingut cura,, 
d. un automobilista que llença una burilla encesa, 
a. el foc arriba de 1 'exterior del terme 
f. a determinar (probablement un abocador a cel obert) 



• 

• 

• 

El punt on s'iniciarà el foc és determinat a 1 'atzar mitjançant daus • 
Això pot fer-se de dues maneres (ha d'estudiar-se més): 

• 

• 

o bé es ~lença un sol dau establint l'equivalència: !•causa a, 
2-causa b, 3-causa e, ••• 

o b~ es llencen dos daus: llavor no hi ha només sis possibilitats 
sinó que n'hi ha onze sl que permet que una de les causes d'incen
di sigui més probable que altres. 

L'altra variable que determina les característiques del foc és la di• 
recció del vent i la seva intensitat: 

• 

• 

direcció del vent: pot determinar-se amb una rosa dels vents o pel 
sistema de doble dau repartint les probabilitats segons les carac
terístiques de la comarca, 

intensitat del vent: pot ésser 1, 2 o 4 (el que significa la rapi
desa de 1 'avenç del foc en la direcció determinada) 

pot determinar-se ~'una d'aquestes formes: 

• o b~ a l'atzar (dau) 
o b~, coneixent les característiques d'una comarca determinada, 
cada direcció .comporta una intensitat determinada. 

El foc avença en forma de triangle equilàter amb un vèrtex al punt 
d'origen i la base oposada perpendicular a la bisectriu del vèrtex 
emprat com a referència. 

La retícula triangulada serveix al propòsit d'anar establint 1 'avenç 
del foc. 

5. rase II {b)~ Progress16 del foè. 

El foc avença -ja ha estat mal explicat- en forma de triangle squilà• 

ter: wn vèrtex es disposa al punt d'origen del foc 1 s'orienta fent coincidir 

la bisectriu de 1 'angla corresponent a aquest vèrtex amb la direcció del vent. 

El costat oposat al vèrtex constitutnt el front de foc. 

Es considera que el foc es desplaça només en la direcció del front 

i no s'exten pels costats. 

Posem, per exemple, que el vent Ss de Ponent. Els dibuixos segaents 

il.lustren la progressi6 del foc en tres torns del joc (colors diferents) en 

els supostos d'intensitat 1 i 2. 
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Veure a la pàgina 6 una trama prototip 
amb la que caldrà fer una plantilla 
útil per a anar determinant la progres
sió del foc. 

Es considera que cada torn de joc equival a 15 minuts de temps real. 

[n el joc, doncs, la progressió del foc i l'acció dels elements posats en 

mar.xa per controlar-lo ~;~s contrasten en períodes imaginaris de 15 minuts1 

cada 15 minuts imaginaris s'avalua la progressió del foc contrastant-la amb 

el resultat de l"acci6 de voluntaris i bombers. 

Quan el foc entra Em contacte amb un camí o un rec, es forma un nau 

front de foc amb origen al punt de contacte i direcció la del camí o rec que 

progressa en la direcció amb la qu~ el vent l'empeny. 

Quan el foc entra en contacte amb un dels obstacles constru!ts per a 

prevenir-lot resta detingut momentàniament durant dos torns: després pot sal

var 1 'obstacle. 

Quan l'acci6 de bomb$rs o voluntaris apaga una part del front de foc, 

la progressió d'aquest es reorganitza a partir de la part de front restant: 

veure la il.lustreci6 que ho exemplifica a la pàgina 7. 
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model d~ la plantilla a constru!r per a la determina
ció de la progressió del foc. 

6. 
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Ex~mple de la forma com es produeix la progressi6 del foc quan l'acci6 
dels voluntaris i dels bombers aconsegueix de controlar-lo parcialment. 

El supòsit ~s de v1.mt de Ponent d'intensitat 1 • 

1 a 3 4 5 6 7 8 

• 
' 

9 

1. Es declara foc, amb uent de Ponent d'intensitat 1. 

2. Han ·passat 15 minuts sense cap intervenció humana. 

3. Als 30 minuts, un grup de veins aconsegueix de deturar parcialment 
el front de foc pel sud. Resta el flanc Nord del front que contin6a 
progressant. 

4. 45 minuts: ni bombers ni voluntaris aconsegueixen d'apropar-se al 
front, aquest progressa. 

5. 1 hora. Arriben els bombers i controlen una part del front per la 
banda del Nord. 

6. Una hora i 15 minuts. Els bombers aconsegueixen de situar-sa b' en
front del foc i controlen substancialment el front pel Nord (segura
ment 6s que ha arribat un segon cami6). 

7 • I d. 

B. Id. 

9. Els bombers pel Nord del front i els voluntaris pel Sud aconseguei
xen d'extingir definitivament el foc. 
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6. fase II (e). Les tasgu~s d'extinció .. 

A les tasques d'extinció hi prenen part tres menes d;elements::als 

voluntaris, els bombers i, eventualment, els hidroavions. 

,(l,qu~:~sts elements es diferencien els uns dels altres en les seves pos

sibilitats i rapidesa de desplaçament i en la seva eficàcia davant de 1 'in

cendi, així com per la rapidesa amb què entren en joc. 

L'alarma no es dona fins passats 15 minuts (un torn), quan el foc ja 

ha dibuixat un front d'una unitat triangular. fins aquest moment no s'inicia 

cap acci6 per part dels elements d'extinció. 

Exposem les característiques de l'acci6 de cada un dels elements d;ax

tinci6 disponibles: 

Els voluntaris 

Els bombers {1) 

Els hidroavions 
( 2) 

Possibilitats 
de dE!splaçament 

Surten del poble 
als 15_.m:in .. da de-
clarar-sa el foc. 

Poden marxar a peu 
per fora dels ca-
mins. 

Arriben al poble 
als 30 min. d 'ini• 
ciar-sa el foc. 

Nom~s es desplacen 
pels camins. 

Només travessen 
Ells rius pels 
ponts. 

ILlimitades. 

Rapidesa 
dEl desplaçament 

3 unitats lineals 
si van sl auto par 
un camí. 

2 unitats linaBls 
por torn si van 
pel dret. 

3 unitats lineals 
per toro. 

Veura nota {2) 

Eficàcia 
sn l"axtinci6 

Apaguen una uni-
tat del front de 
foc si s 'hi es-
tan das torns 
( 30 mín.) 

Apaguen una uni
tat del front no 
més pal fet de 
ser-hi. 

Apaguen 2 unitats 
del front sempre 
que hi arriben. 



Notes al quadre anterior: 

(1) Si al cap d'una hora d'iniciar-se el foc (4 torns}, el front ~s da 
4 triangles o més, podrà sol.licitar-se un segon camió de bombers 
que arribarà al poble el torn segaant i, das d'allà, marxarà cap 
al sinistre a la velocitat que li correspon. 

(2) Si al cap d'una hora d'iniciar-se el foc (4 torns), fil front de t'oc 
6s de 6 triangles o m6s, podrà sol.licitar-se, a m6s a m6s d'un segon 
auto de bombers, un hidroavió. 

I si el front ¡,{a de 8 triangles o m6s, ae'n podran aoLlicitar dos 
d'hidroavions. 

Els hidroavions arriben al front de foc al cap de mitja hora (2 
torns, és a dir, no int9rvenen fins al torn sisè). 

Els hidroavions triguen una hora (4 torns) en fer el viatge per ca
rregar aigua i tornar al punt del sinistre. 

1. Fase Ir(d). CÒm es juga la fase II. 

Recordeu el punt de partenças cada grup de nois ha decidit les mesu

rss preventives i les ha dibuixat sobre el mapa. Cada grup disposa d "una fit

xa per a cada una de lPs possibilitats d'acció eegOentss 

• una fitxa representa el vehicle dels voluntaris, 

• una fitxe representa el grup do volunter is, 

• dues fitxes representen camions de bombers, 

• du~s fitxes representen hidroaviOns. 

Describim, a continuaci6, els successius torns del joc indicant què 

fa el mestre i què fen els grups de noiet 

torn O El 

• 

• 

El 

• 

• 

m. determina a 1 "atzar el punt d~inici da! foc¡ 

pot t'er-se per pur atzar o amb diferents graus de probabili-
tat per a cada una de les causes contemplades, 
pot determinar un 6nic punt d'inici del foc per a tots ols 

grups o un punt d'inici diferent per a cada grup. 

m. determina la direcció i la intensitat dol vent: 

pot fer-ho per pur atzar o amb diferents graus de probabili
tat per a cada un dels venta fteqaents a la comarca, 
pot determinar les mateixes característiques per a tota els 
grups o característiques diferents per a cada grup. 



torn 1 

torn 2 

torn 3 

lO, 

El m. dibuixa a cada mapa mural el triangle que representa el 
front inicial del foc. Adverteix que ara as d6na 1 'alarma. 

Els nois fan dues coses: 

• 

• 

preparen la fitxa del vehicle dels voluntaris posant~la al 
costat del pobla, al camí que farà servir per d~splaçar•se 
fine al punt on a ~ha iniciat !"incendi, 

decideixen ai cal o no cal avisar els bombers en funci6 de 
lea barreres naturals existents o de les mesures preventi
ves qua han instrumentat. 

El m. dibuixa a cada mapa la progreesi6 que ha fet el foc en• 
te els 15 i als 30 min. 

Els noia desplacen els voluntaris que avancen 3 unitats line
als si marxen en vehicle per un camí o 2 unitats lineals si 
marxen pel dret a peu. 

Cas que els voluntaris baixin del vehicle per marxar a peu, 
es deixa aturada la fitxa del vehicle i comença a desplaçar
se la fitxa dels que van a peu. 

El mestre dibuixa a cada mapa la ,progressió qua ha fet al foc 
entre els 30 i els 45 min. 

Advert8ix qu8 els bombers són al poble. 

Els nois situen la fitxa dels bombera al camí que elegeixen 
per arribar al foc i fan alt:primer desplaçament d"aquasts, que 
~s de 3 unitats lineals per torn. 

Els nois continuen desplaçant Pls voluntaris i, si poden, co
mencen les tasques d'extinci6. 

ATENCil1: a partir d"aquest moment pot ser que es produeixin ac
cions d"axtinci6 efectiva, tant per part dels bombers com per 
part dels voluntaris. 

El m. dibuixa a cada mapa la progressi6 qua ha fet el foc en~ 
tre els 45 i als 60 min. així com els segments del front de 
foc que, o b~ voluntaris o b~ bombers hagin deturat. 

Adverteix que, si es donen les condicions, hi ha la possibili
tat de demanar un segon auto de bombers i un o dos hidroavions. 

Els nois han de: 

prendre la decissi6 de demanar reforços (i quins) 

moure voluntaris i bombers per tal d'apagar al foc. 



torn 5 

torn 6 

11. 

El m. dibuixa la progrese16 i els resultats del control dal 
foc a cada mapa. 

Adverteix que han arribat al poble sle eventuals reforços da 
bombers que s'han demanat (si s'han demanat) i que cal posar
los en camí. 

Els nois han de: 

• 

posar en circulaci6, si ~s que 1 'han demanat, el segon ca
mi6 de bombers, 

moure els voluntaris i els bombers en joc intentant d'apa
gar el foc. 

El m. continua en la seva tasca de dibuixar la progressió o 
control del foc. 

Adverteix que han arribat els eventuals hidroavions que hagin 
demanat i que cal que els nois decideixin on han de descarre
gar l'aigua. Pot advertir que no tornaran a ser-hi fins al 
torn lOè. 

Els nois han de: 

• 

• 

• 

dirigir l'acci6 de 1 'hidroavió o hidroavions, 

apropar fins al foc 1 ;eventual s~gon camió de bombers, 

fer actuar els voluntaris i els bombers en l'extinció • 

El joc continda, amb aquesta lògica, fins que al foc ~s controlat 

del tot. 

NOTA MOLT IMPORTANTs cal estudiar i posar a prova molt b6 les regles 

del joc de manera quet 

lar. Sigui altament probable que els jugadors arribin a extingir el foc 
perquè, altrament, ss cultiva el sentiment d'impotència. Hem de 
fer el possible perquè pugui deturar-se en un màxim de lO o 12 
torns. 

2on. Hi hagi alguns factors de risc addicionals que afectin els volunta
ris, els bombers i els hidroavions~ El foc Ss una cosa molt seriosa 
i hi ha persones que poden prendre-hi mal. 



12. 

B. Fase III. L'avaluació dels danys 

Un cop apagat 1 ;incendi, caldrà dibuixar b~ el contorn de la zona 

calcinada, calcular-ne la superfície i observar-ne les peculiaritats per 

tal da procedir a una estimació de les pèrdues i emetre un diagnòstic: 

• el càlcul de la superfície es fa basant-se en la trama reticular im
presa al trasfons del mapa: cada quadrícula equival a ••• m2 i cada 
triangle de foc equival e 1/2 quadrícula. 

(NOTA PRACTICA: hi ha la possibilitat de disposar d'un model a esca
la menor -tamany OIN-A4 o DIN-A3- del mapa per tal de treballar amb 
comoditat a la taula) 

• les peculiaritats a ressenyar sdn1 

• 

els tipus de superfície cremada: erms, vinyes, olivets, boscos, 

la presènci~ a la zona cremada de masos, vehicles aparcats o el 
propi casc urbà, 

les caracteristiques dels acosiatemes afectats. 

••• 

Feta aquesta observaci6 inicial dels resultats de l'incendi, l'ava

luació dels danys es fa en tres moments: 

ler. El registre dels resultats de 1 'incendie 

2on. L 'avaluaci6 d~ls danys produ!tsa 

• danys calculables en termes econòmics, 

• danys incalculables o calculables només per via indirecta, 

3er. Diagnòstic global. 

• • • • • • • • • 

8.1 El registre dels resultats de 1 ~incendi 

Pot fer-se emprant un full de registre com el que hi ha a la pàgina se
gl1ent 

8.2 L'avaluació dels danys 

Pot fer-se emprant un full de registre com el que hi ha a la p&gina 14 
i lea instruccions subasgaents (péginea 15 i aegOenta). 
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REGISTRE DE L'INCENDI 

1. Superfícies cremades 

1.1 Superfície! d~erms i pastures. • • • • • • • • • • . ~ ...... m2 

1.2 Superfície de vinyes. • • • • • • • • • • • • • • • • . ...... m2 

1.3 Superfície;· d ~oli vets. • • • • • • • • • • • • • • ••••• m2 

1.4 Superfície d'alzinar. • • • • • • • • • • • • • • • . ...... m2 

1.5 Superfície de bosc de ribera. • • • • • • • • • • •••••• m2 

2. Edificis afectats • • • • • . • • • • • • • • • • • . ...... cases 

3. Altres béns afectats 

3.1 Vehicles • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ....... autos 

3.2 Hidroavions • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• hidr. 

4. P~rdues humanes per accident • • • • • • • • • • • • • • • ••••• vides 

s. P?lrduss ecol~g!ques (1) 

5.1 Espècie A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......... indiv. 

s. 2 Espècia 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • ....... " 
••• 

(1) NOTA 

Existeix la possibilitat de tenir un vegetal (transparència) que infor• 
mi de la distribuCió de certes espècies animals significatives o singu
lars sn tota la zona del terme municipal. 

la superposició d'aquest mapa transparent permet de saber quants indiv! 
dus de les espècies elegides han mort. 
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AVALUACiO DELS DANYS 

~ 

·~ ' ""ll f i • -li ~. :¡ ü. "¡ t l· 
!., l } ::~ ~. ' 

~ ~ 3~ ·~ . -~r t ' ~ 

3• -~¡ B l 
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~ ~ 

PtRDUES AGR!CDLES . - ;I ., .fn- o •• "~ ~- ~ 

Erms 

Pastures 

Vinyes 

Olivets 

PtRDUES FORESTALS 

Alzinar 

Bosc de ribera 

TOTAL PtRDUES AGR!COLES I FORESTALS 

·~ .... """'tit ' '•. ~·~1J ··g it <l'd~ ·g~ t §t~ 
-~4 ••• ._, 

~:e:::. : !-P 
PtRDUES ECDLbGIOUES -~- ~-a 

t ~ t~ flq;t 
S. -i ~<:)..e ~ . . 

--------~-

Arbre A 

Arbre B 

••• 

Animal A 

Animal B 

••• 

VALOR CALCULABLE DE LES PtRDUES IX x x 
. 

VALDRACi~ DELS DANYS INCALCULABLES 



i 1 
1 ~ 

.,s 

PtRDUES MATERIALS a J j i 
"- ~ 

,. 
masos 

Cassa del pobla 

Vehicles 

Hidroavions 

VALOR TOT Al DE LES P~ROU&S MATERIALS x x 

PtRDUES HUMANES (Per definició s6n totes incalculables) 

Vides . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 

Nombre da persones que es queden sense casa • • • • • 

• 
• 

Avis • • • • • 
Pares • • 
Nans 

• • • 
• 

• 

VALORACi~ DELS DANYS A PERSONES 

• • • • • • •••••• 
• • • • •••••• 

• • •••••• 

15. 

•••••• 

• ••••• 
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Jenar 1 cal determinara 

• 

• 

• 

• 

el valor del que es crema per He d'erm 
de pastura 
vinya 
olivet 
alzinar 
bosc de ribera 

anys necessaris per a la regeneració de cada un d'aquests 
tipus de cultius/explotacions forestals, 

valor de la producci6 anyal de cada un d'aquests tipus de 
cultiu o d'explotació forestal, 

serveix per calcular la producció perduda al llarg de X anys, 

cost de sembrar o replantar cada un d'aquests tipus de cultiu 
o explotació forestal (cost per Ha.) 

-~-------------------------------------------------------------

• 

• 

quins són els animals que viuen a 1 'àrea afectada (5 espècies 
significatives, p. ex.) 

repercussió per a 1 'espècie de la ~ 

16. 

entre O i lO% anys en recuperar-se accions possibles 

• 

entre lO i 20% " 
••• 
entre so i 90% • 
111ntre 90 i 100% • 

cost de las accions de recuperació de !~espècia: 

accions de replantament 
accions de reintroducci6 d'espècies 
accions de protecció integral d'àrees concretes 
••• el que se t'atini! 

• 

• 
• 

----------------------------------------------------------------
• 
• 
• 

• 

valor d "un mas (en diners} 
valor d'una casa del poble 
valor d'un land rover 
valor d'un hidroavi6 
composició promig d'una fam!lia: 2 avis, 2 pares, 3 nen~r 
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8.3 Oiagn~stic global 

Hi ha tres diagnòstics possiblesJ 

ler. El foc ha estat controlat a temps. 

2on. Hi ha hagut pÈ!rdues significatives. 

3er. S 'he produtt un desastre. 

Pot dir-se que el foc ha estat controlat a temps quan es compleixin 

les condicions segOents: 

• 

• 

• 

La superficie cremada 6s inferior a ••••• hectàrees (JENAR, has de 
dir quantes hectàrees), 
no hi ha hagut pèrdues de vides humanes ni cap mas s'ha vist afec-
tat, 
cap pobleci6 animal o vegetal ha sofert pèrdues superiors al lO% 

Pot dir-se que el foc ha provocat p~rdUes significatives i s'ha de 

dir de quin ordre s6n aquestes pÈlrdues {agrícoles i/a forestals, ecològiques, 

materials o humanes) quan ss compleixin les condicions segaents1 

• 

• 

• 

• 

• 

eèrdues a!ilr!coles: mis de ...... vinyes (en Hess. o na de camps) 
m~s de ••••• olivets 

• • • 

2èrdues forestals: més d'un 10% i menys d "un JO·% de la superfície 
total del terme dedicada a bosc, o b¡; 

més de ••••• Hess. de bosc 

2èrduss ecològiques: alguna població vegetal o animal ha sofert pèr
dues sup~riors al 10% i inferiors al 30% 

pèrdues materials: s'ha cremat un mas ocun vehicle 

pèrdues humanes: una família s'ha quedat sense casa, per~ no hi ha 
hagut pèrdua de vides. 

Pot dir-se que el foc ha provocat un desastre i s'ha d'especificar 

de quin ordre 6s el desastre (agrícola, forestal, ecològic, material o humà) 

quan es compleixin les condicions segaentst 

• desastre-agrícolat m's de 
m4s de 

• • • 

...... ....... 
vinyes (en Hees. 
olivets (id.) 

o nQ de camps) 



• desastre forestal: 

• desastre ecolbglz: 

• desastre material: 

• desastre humà: 

16. 

m~a d'un 30% da la superfície total del terme 
dedicada a bosc o b' 

m~s de ••••• Hess. de bosc. 

alguna població animal o vegetal ha sofert 
pèrdues superiors al 30% 

(pot contemplar-se esp~cialment el cas de les 
espècies protegides). 

el foc ha afectat m~s d~un mas o ha arribat 
al poble 

les plrdues superen •••••••••••• pts. 

m~s d~una familia s~ha quedat sense casa 
hi ha hagut pèrdua de vides humanes. 

còm s'expressa el diagnòstic? 

Jenar, ss m'atinen algunes vies mitjançant les quals els nois poden 

expressar -segons 1 'edat- el seu diagn~atict 

• 

• 

• 

• 

• 

un informe al Sr. Delegat de la Generalitat i/o un informe al Cap dels 
serveis Territorials de la Conselleria d'Agricultura, 

una carta d'agratment ala bombers 1/o als pilots dels hidroavions par 
la seva participació a l'extinció en la qual han corregut un risc, 

una carta a l'opinió pÚblica (carta al Dr. d'un diari) exposant les 
causes de 1 'incendi' i demanant prudència, 

un reportatge a la premse; ha d'inclourer 

• un par•ll de fotos (una de portada de diari i una de pàgina inte
rior) del sinistre: aquestes fotos són dibuixos fets pela nois, 
una crbnice del sinistre i una avaluació dels danys (màxim dos 
folis) 

un reportatge a la TV; ha d'incloure; 

• 
• 

• 

una fotografia aèria (dibuix) de la zona sinistrada, 
un parell o tres de fotos (tamb' dibuixos) de: las tasques 
ci6, possibles drames humana o ecològics i estat de la zona 
de~ 1 'incendi 

d'extin
despr'e 

una crònica que pugui 'seer llegida an menys de tres minuts i que 
inclogui un resum del fet, una avaluació dels danye i una entrevis
ta a algú afectat. 
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9. tese IV. Noves mesures preventives. 

comença un altre any i l'Ajuntament decideix d'invertir novament una 

part del sau pressupost pn la prevenció dels incendia. 

La quantitat disponible ~s de 500.000 pessetes 1 s'espera una sub

venció de la Generalitat que~pot arribar fins a 500.000 pessetes m's· 

Cada grup ha de decidir l'assignació dels diners disponibles en me

sures de prevenció tals com les exposades a l'apartat 3. 


