Visc en una zona forestal o a les seves proximitats

Prengui accions immediatament!

UN RISC IMPORTANT

Els incendis forestals no només
afecten als demés!
Els incendis forestals són un dels riscos naturals més recurrents a la zona mediterrània.
L'augment de les zones urbanitzades i l'acumulació de vegetació als boscos, propicien
l'aparició de zones molt sensibles als incendis forestals, especialment durant el període
estival.
En aquestes zones sensibles, i durant els períodes d'elevat risc d'incendi
forestal, els habitatges de les zones en contacte directe o a les proximitats
dels boscos, poden:

SER LA CAUSA d'origen
d'incendis forestals, degut a
accidents i/o imprudències amb
barbacoes, burilles, treballs de
jardineria, petards, etc.

Emplaci aqui
un mapa de la
seva regió

I/O

SER VÍCTIMES directes dels
incendis forestals, que amenacen
amb devastar la vivenda, els
vehicles o fins i tot la seguretat
ciutadana.

A [nom de la regió]
degut a les condicions
climàtiques, el risc
d'incendi forestal està
generalitzat per tot el
territori

Nom del Municipi, localització i data de l'incendi

llegenda de la imatge
Emplaci aqui una fotografia d'un
incendi forestal rellevant

X%

dels incendis forestals
estan causat per
l'acció i l'activitat
humana

LES DADES

[número] incendis/any a la
zona [nom de la regió]
Prop de la meitat es podrien evitar
mitjançant les bones pràctiques

L'acció humana és la primera causa
d’incendi

L'impacte en els habitatges
es podria reduir
considerablement

Protegir el seu habitatge permet reduir
notablement la pèrdua dels seus béns i
garantir un nivell de seguretat personal
desitjable

El foc forma part del bosc mediterrani.
Viure en aquest entorn és un privilegi però comporta riscos
i certa responsabilitat.

Nom del Municipi,
localització i data de
l'incendi
(Número) d'hectàrees
cremades

Emplaci aqui una
fotografia d'un
incendi forestal
rellevant

En terme mig, a la zona
de (Inserti la seva zona)
des de l'any (inserti any
de referència), han cremat
(inserti numero hectàrees
cremades ) ha cada any.

(NOMBRE)
ha ANUALS

Emplaci aqui una fotografia d'un
incendi forestal rellevant
Nom del Municipi, localització i data de l'incendi
(Número) d'hectàrees cremades

AUTOAVALUACIÓ

I tu... Jugues amb foc?
ESBRINA EL NIVELL DE VULNERABILITAT de la teva llar davant els incendis
forestals, responent a les següents preguntes. A continuació, comprova els resultats
per saber si ESTÀS BEN PROTEGIT

1 / LA SITUACIÓ DE LA VOSTRA CASA

On està situat l'habitatge?

Nombre de punts:

El relleu influeix
considerablement en la velocitat
de propagació de l’incendi.
Fons de vall?
A mitja vessant?
A la carena?
Avalua la localització del teu
habitatge respecte al relleu i apunta
el nombre de punts corresponents.

A quina distància viuen els veïns?
La densitat d’habitatges:
un factor important a tenir
en compte.
És una zona amb molta densitat
d'habitatges?
Mitjanament densa?
Aïllada?
Anota el número de punts que més
es corresponen al teu cas.

Nombre de punts:

LES 2 ZONES DE DEFENSA A TENIR
EN COMPTE
Inserti X metres
 La vegetació situada als voltants immediats
de la llar
Inserti Y metres

 La vegetació més allunyada de la llar

Quin tipus de vegetació hi ha al voltant més
immediat de l'habitatge?

Nombre de punts:

¿I més lluny?

Nombre de punts:

Suma tants punts com tipus de vegetació present

Herbassar

Herbassar
i arbustos baixos

Arbustos
baixos i
densos

Arbustos alts i
densos

Bosc
desbroçat i poc
dens

Bosc
desbroçat i
dens

Bosc molt
dens i sense
desbroçar

La vegetació present en les immediacions de l'habitatge és el factor principal
de la propagació del foc: sense vegetació el foc no pot avançar!

2 / LA LLAR
La protecció de la llar redueix considerablement el risc de
destrucció i danys de la mateixa.
La teulada i els canalons estan regularment plens de restes de vegetació seca
Els elements exteriors de l'habitatge (canalons, persianes, marcs) són de plàstic o
derivats
Els elements exteriors de l'habitatge (canalons, persianes, marcs) són de fusta
Els elements exteriors de l'habitatge (canalons, persianes, marcs) són d'alumini
La xemeneia i/o les sortides d’aireació no estan protegides amb mata guspires
Nombre total de punts:

3 / ELS EXTERIORS
L'acondicionament adecuat dels exteriors del habitatge poden
reduir el risc de propagació del foc
Presència de materials inflamables emmagatzemats a l'exterior del meu habitatge
(pintura, llenya, mobiliari de jardí, etc)
Habitatge amb una terrassa o finestral voladís sense persianes
La propietat està envoltada per una tanca vegetal
La propietat no està delimitada per una tanca, o bé ho està per una tanca metàl·lica
La propietat està delimitada per un mur d'obra
Els arbres estan a menys de 3 metres de les façanes de l'habitatge o es superposen
amb la teulada
Barbacoa instal·lada sobre un sòl no inflamable (ciment, rajoles, etc)
L'accés a la propietat es amb un porta automàtica
L'accés a la propietat es amb una porta manual o bé no hi ha porta d'accés
Dos cotxes es poden creuar al llarg del camí d'accés a l'habitatge
Dos cotxes no es poden creuar al llarg del camí d'accés a l'habitatge
Nombre total de punts:

4 / EL DESBROSSAMENT
El manteniment regular de la vegetació al voltant de
l'habitatge limita la propagació del foc.
La vegetació al voltant de l'habitatge no està desbrossada
La vegetació al voltant de l'habitatge està desbrossada
Nombre total de punts:

RESULTATS DELS PUNTS

Estàs ben protegit?
Suma els punts obtinguts en les 4 categories anteriorment
avaluades i verifica el teu nivell de protecció enfront dels incendis
forestals.

...........

ENTRE
XX I XX

L'habitatge està força ben protegit davant del risc d'incendi forestal. Continua
gestionant els exteriors de l'habitatge i estigues en alerta!

ENTRE
XX I XX

L'habitatge és vulnerable al risc d'incendis forestals. Cal aplicar mesures de
seguretat per a millorar la protecció de l'habitatge. Informa't del que pots fer
al teu ajuntament.

ENTRE
XX I XX

L'habitatge és molt vulnerable al risc d'incendis forestals. Caldria actuar
ràpidament per protegir-lo. Pots reduir considerablement el risc de propagació
del foc actuant sobre la vegetació present a l'exterior de l'habitatge. Informa't
del que pots fer al teu ajuntament.

MÉS
DE XX

L'habitatge és extremadament vulnerable al risc d'incendis forestals i has
actuar immediatament. La parcel·la no està protegida i podria quedar
destruïda per un incendi. Informa't del que pots fer al teu ajuntament,
t'indicaran les normes i recomanacions indispensables a aplicar per a
protegir-te davant els incendis forestals.

UN CONTE PER ENTENDRE MILLOR EL FOC

No hi ha edat
per entendre el foc

FLAMI I FLAMOTA,
del foc als incendis forestals

Podeu llegir i descarregar el conte del Flami i el Flamota als webs
http://efirecom.ctfc.cat i www.lessonsonfire.eu

Aquesta publicació s’ha desenvolupat en el marc del projecte 2014/PREV/13 “Efficient fire risk communication
for resilient societies” (eFIRECOM) cofinançat per la Direcció General d’Ajuda Humanitària i Protecció Civil de la
Comissió Europea (DG ECHO). L’objectiu del projecte és millorar la informació i transferència de coneixements
dels incendis forestals cap a la societat i fomentar la cultura del risc. Es troba disponible en 5 idiomes (anglès,
català, castellà, francès i àrab) i es pot consultar i descarregar lliurement des dels enllaços següents: http://
efirecom.ctfc.cat o www.lessonsonfire.eu

Disseny: FORESPIR. ASuport tècnic: SDIS11, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, UR COFOR Occitanie. Disemy gràfic: goudolmuriel.com

El risc d'incendis forestals forma part del context mediterrani.
Qualsevol zona forestal pot estar subjecta al risc d'incendi.
Per continuar vivint de forma tranquil·la, és primordial que cada un de
nosaltres sigui conscient del risc al què ens exposem, de les pràtiques
a evitar i de les mesures de protecció a realitzar en el nostre habitatge.
I tot això des de ben joves.

