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Incendis forestals: com ens preparem per informar sobre aquesta 
emergència i els seus efectes en la població i les infraestructures? 

10 de Juny 2021  

L’Espluga de Francolí 

 

Objectiu i enfoc de la jornada 

 

Objectiu: Crear aliances entre periodistes, professionals de les emergències i gestors del territori 
amb la finalitat d'informar i sensibilitzar en matèria d'incendis forestals. Parlar sobre incendis 
forestals de manera transversal, tenint en compte tant la fase de resposta com la de prevenció. 

Introducció: 

Els incendis forestals són cada cop més extrems. A les portes de la campanya d'incendis forestals 
s'ha organitzat un taller/espai de co-creació amb els periodistes, experts d'emergències i gestors del 
territori amb la finalitat d'ajudar-nos entre tots i compartir el coneixement i necessitats que tenim 
cada sector (comunicació, emergències i territori). 

Informar adequadament a la població abans, durant i després d’un incendi és una manera de 
contribuir positivament a la reducció dels efectes dels grans incendis forestals. 

Des del punt de vista de l'emergència és important respectar un protocol de comunicació en 
emergències per facilitar tant la tasca dels professionals de emergència com dels mitjans de 
comunicació. Així mateix, la sensibilització hauria d'anar de la mà quan es parla d’incendis forestals, 
sent la prevenció clau per a contextualitzar la notícia o informació. 

Punts claus de la jornada/programa  

9:00-9:30 Recepció al Museu de la Vida Rural  

Durant aquesta mitja hora és facilitarà un cafè als participants i es podrà visitar l'exposició 'Jugar 
amb Foc'. No hi haurà una visita guiada, sinó que ells mateixos podran donar un cop d'ull a 
l'exposició. 

9:30-10:15 Benvinguda i Introducció. Sala del MVR. 

- Breu presentació dels experts i dels periodistes 
- Objectiu de la jornada 
- Explicació de l'estructura del dia: què visitarem i quins temes tractarem?  
- Situació dels boscos a Catalunya 
- Panorama actual dels incendis forestals 
- Principals paradigmes, mites i idees que envolten els incendis forestals 
- Comunicació durant una emergència 

10:30-13:30 Sortida a camp 

- Quins són els factors que actualment ten un paper més rellevant en la propagació dels 
incendis forestals?  

- Com protegim a la població davant aquest fenomen des del punt de vista de la gestió del 
territori i de la comunicació? Vulnerabilitat i resiliència de la població, cultura del risc 
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- Podem extreure lliçons d’altres emergències en matèria de comunicació com per exemple 
de la inundació de l’Espluga de Francolí? 

- Treballar sobre el tractament de la informació d’un cas pràctic proper, l’incendi de Senàs 
- Quines mesures de prevenció es plategen davant la situació actual? PEGs, ramats, productes 

km0, vinyes, etc. 

S’oferirà esmorzar mentre es realitza la visita a camp.  

 

13:30h Dinar a peu dret i cloenda al Museu de la Vida Rural 

14:30h Final de la jornada 

Organització i procés d’inscripció 

• La jornada està dirigida a periodistes en actiu i aquest criteri es tindrà en compte en l’estudi 
de les preinscripcions i la selecció dels participants. 

• Obertura de les preinscripcions: 31 de maig  

• Tancament de les preinscripcions: 7 de juny 

• Selecció i comunicació dels inscrits: 7 de juny 

• Places limitades a 20 participants 

• Es disposarà d’un servei de transport gratuït des de Barcelona fins a l’Espluga de Francolí – 
s’ha de marcar aquesta opció en el formulari d’inscripció. 

• Al llarg de la jornada s’oferirà manutenció als participants: cafè, entrepans per a la sortida 
a camp, aigua i dinar. 

• Enllaç de registre: https://bit.ly/3flBxTz  

 

https://bit.ly/3flBxTz

