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Barcelona, 28, 29 i 30 d’octubre de 2004
FÒRUM INTERNACIONAL DE COMUNICADORS RINAMED
Un aspecte fonamental per garantir la seguretat de les persones

La Comunicació del Risc
Presentació

El projecte RINAMED ha estat el punt de trobada on diverses regions
europees de l’arc mediterrani occidental han compartit les seves experiències
per tal d’establir una estratègia comuna i unes accions de sensibilització
de la ciutadania per fer front als riscos natural en aquesta àrea.
En aquest sentit, els incendis forestals, les inundacions o els terratrèmols,
entre d’altres riscos naturals, han esdevingut l’objecte del treball que,
en els darrers tres anys, i més enllà de les fronteres, han portat a terme
les 11 regions europees, així com la Universitat de Barcelona, integrants
de RINAMED.
Us convidem a participar en el Fòrum Internacional de Comunicadors que
tindrà lloc a Barcelona els propers 28, 29 i 30 d’octubre, amb l’objectiu
de discutir i impulsar una millor comunicació sobre els riscos naturals,
i que clou el seguit d’accions comunicatives, educacionals, o mediambientals dutes a terme des del projecte RINAMED.
Montserrat Tura

Salvador Milà

Consellera d’Interior

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

El Projecte Rinamed

El Fòrum Internacional de Comunicadors

El Projecte Rinamed és un projecte europeu de cooperació transnacional
entre regions dels països membres de la Unió Europea que s’emmarca
dins del programa Interreg III B, el qual fa referència a la valorització del
patrimoni i el desenvolupament sostenible, concretament a la prevenció
i la gestió dels riscos naturals.

Emmarcat dins el Projecte europeu de cooperació RINAMED, el Fòrum
Internacional de Comunicadors pretén crear un espai de trobada que
permeti posar en contacte els comunicadors de l’arc mediterrani occidental
per tal de debatre i impulsar una millor estratègia de comunicació al
voltant dels riscos naturals i, al mateix temps, convertir-se en el marc
idoni per a la cloenda del Projecte, amb la presentació de les principals
accions i realitzacions fruit del treball de cooperació entre les diferents
regions participants de l’arc mediterrani.
El Fòrum pretén posar en contacte els comunicadors de l’arc mediterrani
i facilitar l’accés al concepte de risc natural i la seva classificació, així
com debatre una estratègia de comunicació comuna. Altres punts
importants seran cercar un llenguatge comú per a tot el territori de l’arc
mediterrani, afavorir la sensibilització dels comunicadors envers els
riscos naturals, establir les necessitats de formació dels comunicadors
i confeccionar un document marc de treball.

El projecte té per objectiu elaborar i crear una estratègia comuna entre
les regions de l’arc mediterrani occidental per tal d’informar i sensibilitzar
la població davant els riscos naturals.
Onze socis europeus de França, Itàlia i Espanya, liderats per Catalunya i
amb la participació de la Universitat de Barcelona, han compartit les seves
experiències durant tres anys per tal d’establir una cultura i un llenguatge
comuns dels riscos naturals a les regions implicades.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web www.rinamed.net.

Destinataris
Periodistes, portaveus i tècnics d’informació de les diferents
administracions i totes aquelles persones implicades en el món de la
comunicació ambiental.

Informació general
Lloc i dates
Dijous 28 i divendres 29 d’octubre de 2004
Universitat de Barcelona
Edifici Històric
Aula Magna
Plaça Universitat, s/n - 08007 Barcelona
www.bcn.es/guia/welcomec.htm
Vegeu-hi el plànol d’emplaçament i els transports públics més propers

Serveis opcionals
Des de la Secretaria Tècnica Grup (+) s’ofereixen els serveis
opcionals següents als assistents al Fòrum. Qui ho desitgi pot
comprar els tiquets a través de la butlleta d’inscripció.
 Dinars

Els dies 28 i 29 d’octubre està previst organitzar un dinar
fred al claustre de la Universitat de Barcelona.

www.ub.es
 Sortida de camp a la muntanya de Montserrat

Secretaria del Fòrum
GRUP(+) congressos+incentius
València, 261 - 08007 Barcelona
Tel. +34 93 488 11 77 / Fax + 34 93 488 12 79
grup@grupcongress.com
Idiomes
Els idiomes del Fòrum són el català, el castellà, el francès i
l’italià. Hi haurà servei de traducció simultània.
Inscripcions
La inscripció dels participants és gratuïta i inclou:
 Accés a totes les sessions plenàries i tallers
 Documentació del Fòrum
 Servei de cafès
Per poder assistir al Fòrum és imprescindible enviar la butlleta
degudament emplenada a la Secretaria Tècnica Grup (+).

Confirmació i rebuts
Una cop s'hagi rebut la inscripció correctament i
s'hagi processat informàticament, la Secretaria del
Fòrum enviarà la confirmació de cada inscripció als
participants.
Formes de pagament
Amb un xec a nom de:
Grup (+) congresos+incentius

La sortida de camp a la muntanya de Montserrat està
prevista el dissabte 30 d’octubre. El desplaçament es farà
amb els Ferrocarrils de la Generalitat. S’informarà de la
logística des de la Secretaria durant el Fòrum.
El cost de la sortida és gratuïta, excepte el dinar al
restaurant de Montserrat.

Adjunto fotocòpia de la transferència bancària a
nom de Grup (+) congresos+incentius al número
de compte de Caixa de Catalunya, indicant-hi el
nom de la persona inscrita:
N. cte. 2013 0017 08 0200936101
IBAN ES03 2013 0017 08 0200936101
SWIFT CESCESBBXXX

 Serveis opcionals

Dinar/lunch el dia 28 d’octubre
Dinar/lunch el dia 29 d’octubre
Dinar al restaurant de Montserrat
el dia 30 d’octubre

34,00 €
34,00 €
18,00 €

 Allotjament

La Secretaria Tècnica s’ofereix per allotjar als assistents
al Fòrum en hotels de diferents categories propers a la
seu del Fòrum. S’estudiarà cada cas sobre petició.

Cancel·lacions
Les cancel·lacions s'hauran de notificar per escrit
a la Secretaria del Fòrum.
 Les devolucions es faran efectives un cop finalitzi
el Fòrum.


Butlleta d'inscripció al Fòrum Internacional de Comunicadors
Barcelona, 28, 29 i 30 d'octubre de 2004
DADES DE L’ASSISTENT

Empleneu una butlleta per participant.

Nom
Centre i/o organisme
Adreça
Localitat
Telèfon

Cognoms
Càrrec
Codi Postal
Pais

Regió
Fax

DNI o passaport

INSCRIPCIÓ
Assistent a les sessions. Inscripció GRATUÏTA
Assistireu a la sortida de camp de la muntanya de Montserrat el dia 30?
SERVEIS OPCIONALS OFERTS PER LA SECRETARIA TÈCNICA
Dinar/lunch el dia 28 d’octubre
Dinar/lunch el dia 29 d’octubre
Dinar al restaurant de Montserrat el dia 30 d’octubre

Adreça electrònica

SI
SI

34,00 €
34,00 €
18,00 €

Total Serveis opcionals

€

PAGAMENT
Amb un xec a nom de Grup (+) congresos+incentius
Adjunto fotocòpia de la transferència bancària a nom de Grup (+) congresos+incentius
al número de compte de Caixa de Catalunya, indicant el nom de la persona inscrita:
N. cte.
2013 0017 08 0200936101
IBAN
ES03 2013 0017 08 0200936101
SWIFT
CESCESBBXXX
CANCEL·LACIONS
 Les cancel·lacions s'hauran de notificar per escrit a la Secretaria del Fòrum
 Les devolucions es faran efectives un cop finalitzi el Fòrum

ESTIC INTERESSAT A ASSISTIR AL SEGÜENT GRUP DE TREBALL
Grup de treball 1
Grup de treball 2
Grup de treball 3

ENVIEU LA BUTLLETA A:
Fòrum Internacional de Comunicadors
GRUP(+) congressos+incentius
València, 261. 08007 Barcelona. Tel. +34 93 488 11 77 - Fax +34 93 488 12 79

Programa horari

SEGON DIA: 29 d’octubre de 2004

Del 12 al 26 d’octubre de 2004

09.00 h

Continuació dels grups de treball simultanis (vegeu annexos)

11.00 h

Pausa i cafè

11.30 h

Taula rodona-debat: “Anàlisi d’una situació de crisi en un cas real:
l’abans, el durant i el després”
Moderadora:
 Sra. Rosario Calvano, directora general del Departament Forestal i de
Protecció Civil de la Regió de Calàbria
 Introducció: “L’exemple de Montserrat en el context dels riscos naturals
del Mediterrani”, a càrrec de la Dra. Carme Llasat de la Universitat de
Barcelona, Catalunya
Ponents:
 Sr. Santi Parés, coordinador del Pla Integral d’Emergències de la Generalitat
de Catalunya
 Sr. Dario Fossati, Direcció General de Territori i Urbanística de la Regió de
Llombardia
 Alcalde d’un poble de la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Periodista de ràdio de la Comunitat Valenciana
 Sr. Luca Mensio, funcionari d’ARPA, Piemont
 Sr. Jean-Marc Décombe, Centre Méditerranéen de l’Environnement (CME), PACA

14.00 h

Dinar

15.30 h

Consens entre els grups de treball, a càrrec dels dinamitzadors i
secretaris de cada grup.

15.30 h

Presentació dels productes Rinamed
 Conducció de la presentació: Sr. Jaume Guamis, coordinador del Projecte
Rinamed, Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya
 Presentadors productes
 CD-ROM / Vídeo manual risc sísmic/ Vídeo riscos naturals a Calàbria:
Sra. Monica Ponzone (Piemont), Sra. Anna Doris (Ligúria),
Sr. Teodoro Mercuri i Sr. Vincenzo Piccione (Calàbria)
 Exposició itinerant: Sr. Josep Planas (Generalitat de Catalunya) i
Sra. Carme Llasat (Universitat de Barcelona)
 Web: Sr. Manuel Erena (Múrcia) i Sra. Mª Dolores Jiménez (Andalusia)
 Formació: Sr. Bruno Gutiérrez i Sra. Cyril Gressot (Llenguadoc-Rosselló),
Sr. Jean-Marc Décombe (PACA) i Sr. Carles Segura (Catalunya)
 Suport a les accions cíviques: Sr. Luís Berbiela (Balears)
 Joc de rol: Sr. Jean-Marc Décombe (CME-PACA)
 Campus internacional: Sr. Jean-Marc Décombe (CME-PACA) i
Sr. Cosimo Tallarino (Calàbria)
 Avaluació: Sra. Raffaella Ratti (Llombardia) i Sra. Mercè Trullén (València)

17.00 h

Síntesi del Fòrum Internacional de Comunicadors
 Presentació i síntesi: Sra. Núria Gasulla, subdirectora general de Prevenció
i Avaluació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
Sr. Bruno Barbera, comisari ARPACAL
 Presentació de les conclusions dels grups de treball:
 Conclusions Grup 1: Sra. Kathy Matilla
 Conclusions Grup 2: Sr. José Luís Gallego
 Conclusions Grup 3: Sr. Enric Pol

17.45 h

Pausa i cafè

18.00 h

Acte de cloenda i roda de premsa
 Presideix l’acte l’Hble. Sra. Montserrat Tura, consellera d’Interior de la
Generalitat de Catalunya. “Presentació del Decàleg de comunicació dels
riscos”
 Representants de les regions:
 Sr. Rocco Mercurio, Departament d’Objectius i Estratègies de la Regió
de Calàbria
 Representant de la regió PACA
 Sr. Guillermo Insa, director general de Protecció Civil del Govern de la
Regió de Múrcia
 Parlament d’un responsable europeu, a qui es lliurarà el “Decàleg de
comunicació de riscos”
 Roda de premsa

18.30 h

Fi de la jornada
 Precisions logístiques per a la jornada del dia 30:
Campus Internacional de Comunicadors a la muntanya de Montserrat

Fòrum virtual Rinamed, debat sobre els temes a tractar en els grups de treball del Fòrum
Internacional de Comunicadors (www.rinamed.net).

Guardeu una còpia de la butlleta d'inscripció com a comprovant

Actes paral·lels:
8 d’octubre a Calàbria: presentació del programa del Fòrum
9 d’octubre a la Llombardia: presentació dels productes del projecte Rinamed
Durant el mes d’octubre al Piamont: concurs periodístic

PRIMER DIA: 28 d’octubre de 2004
Actes del Fòrum
Lloc de realització:

Aula Magna i sales annexes de la Universitat de Barcelona.
Plaça de la Universitat, s/n, Barcelona.

09.00 h

Recepció i lliurament dels materials als participants

09.30 h

Inauguració del FÒRUM INTERNACIONAL DE COMUNICADORS
 Sr. Joan Tugores, rector de la Universitat de Barcelona
 Hble. Sr. Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
 Sr. Bruno Barbera, commissario de l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)
 Representants de les diverses regions participants en el Projecte:
 Representant de la regió Provence-Alps-Côte d’Azur (PACA)
 Sr. Adrián Martínez, director general d’IMIDA, Múrcia

09.45 h

Presentació del Projecte Rinamed
 Sr. Joan Delort, cap de fila de Rinamed, secretari de Seguretat Pública.
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
 Sr. Ricardo Olabegoya, director general d’Emergències i Seguretat Civil.
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
 Sr. Jordi Cañas, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
 Ponència del Sr. Jaume Guamis, coordinador del projecte. Direcció General

d’Emergències i Seguretat Civil. Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya
10.15 h

Conferència inaugural: “Els riscos naturals: una visió des de l’arc
mediterrani occidental”
 Presentació: Sra. Carme Llasat, professora de la Universitat de Barcelona,
especialista en Meteorologia
 Ponent: Sr. Jorge Olcina Cantos, catedràtic de geografia regional de la
Universitat d’Alacant, expert en Climatologia

11.00 h

Col·loqui

11.30 h

Pausa i cafè

12.00 h

Taula rodona: “L’anàlisi de les dades: des del seu origen fins a la seva
interpretació”
Moderador: Sr. Joan Pallisé, director del Servei Metereològic de Catalunya
Ponents:
 Representant d’Emergències 112 de la Junta d’Andalusia
 Sr. Ulderica Parodi, enginyer del Sector de la Protecció Civil de la Regió de
Ligúria
 Sr. Jacques Faye, direcció de Prevenció de Contaminació i de Riscos del
Ministeri d’Ecologia i Sostenibilitat del Govern francès
 Sr. José Ibarguen, director del Servei Regional de l’Institut Geogràfic
Nacional, Múrcia
 Sr. Jordi Corachan, redactor de societat d’El Periódico de Catalunya
 Sr. Raffaele Niccoli, director del CFS MIDMAR ARPACAL

13.30 h

Col·loqui

14.00 h

Dinar

15.30 h

Grups de treball simultanis (vegeu annexos)

17.00 h

Pausa i cafè

17.30 h

Continuació dels grups de treball simultanis

TERCER DIA: 30 d’octubre de 2004

18.30 h

Fi de la jornada

Campus Internacional de Comunicadors a la muntanya de Montserrat
09.00 h

Campus Internacional de Comunicadors a la muntanya de Montserrat
 Sortida guiada per
 Sr. Josep Arola i Serra, cap d’Emergències de Regió Centre, Direcció

General d’Emergències i Seguretat Civil, Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya
 Sr. Albert Llorens, representant del complex Muntanya de Montserrat
 Reunió debat: Edició catalana del Campus Internacional de Comunicadors

14.00 h

Dinar. Final del FÒRUM INTERNACIONAL DE COMUNICADORS

Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Dinamitzador:
 Sr. Enric Pol, catedràtic de psicologia social i de psicologia ambiental de la Universitat de
Barcelona
Experts convidats:
 Sr. Xavier Goula, doctor en ciències físiques i responsable de sismologia a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC)
 Sr. Francesc Domènec, director de Canal Reus TV i president del Col·legi de Periodistes de la
demarcació de Tarragona
 Sra. Sara Seghetti, Oficina de Comunicació de l’ARPA, Piemont
 Representant d’Emergències 112 de la Junta d’Andalusia
 Sr. Enrique Albacete, cap del Servei de Protecció Civil Regional 112 del Govern de la Regió de Múrcia
 Dra. Rosetta Alberto, Departament Forestal i de Protecció Civil de la Regió de Calàbria

Bases per a l’elaboració d’un decàleg de la comunicació dels riscos naturals a l’arc
mediterrani occidental
Dinamitzador:
 Sr. José Luis Gallego, membre del Grup d'Informació Ambiental de l’Associació Catalana
de Comunicació Científica (ACCC)
Experts convidats:
 Sr. Manel Fran, cap de comunicació del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya
 Sra. Elisa Bianchi, Oficina de Comunicació de l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPA), Piemont
 Sr. Mariano Barriendos, Grup GAMA de la Universitat de Barcelona
 Sr. Feliciano Ortiz, periodista del Servei de Protecció Civil Regional 112 del Govern de la
Regió de Múrcia
 Membre del Centre de Formació de Periodistes de Montpeller, Llenguadoc-Rosselló
 Sr. Lombardi, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Catòlica Milà de
Llombardia
 Sr. Massimiliano Di Massa, sociòleg expert en comunicació, Ligúria
 Sr. Teodoro Mercuri, expert CNR en comunicació audiovisual, Calàbria

DISSENY GRÀFIC QUIM GUAL

El tractament informatiu del risc

Dinamitzadora:
 Sra. Kathy Matilla, professora de la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull,
consultora en comunicació corporativa
Experts convidats:
 Sr. Josep Planas, cap del Servei d’Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya
 Sr. Jacques Faye, Direcció de Prevenció de Contaminació i de Riscos del Ministeri d’Ecologia
i Sostenibilitat del Govern francès
 Sr. Giorgio Coppola, expert en protecció civil i formació, Calàbria
 Sr. Luis Berbiela, cap de servei de gestió forestal de la conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears
 Sra. Marina Benito, periodista del Gabinet de Premsa de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana
 Participant del premi “Natural Risiko”, Piemont

Grup de treball 2

Grup de treball 1

Necessitats de formació dels comunicadors.

Grup de treball 3

Annexes

