Prevenció del risc d’incendi forestal a les activitats turístiques.
I Curs dirigit a professionals del sector turístic i alumnes de darrer cicle de la UIB
Escola d’Hosteleria de la UIB
Carretera de Valldemossa 7’5 km (Palma de Mallorca)
26, 27 i 28 de novembre 2003

Organitza: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT.
Projecte: RINAMED
Col·labora: UIB
EVITA EL FOC!
La lluita contra els incendis forestals constitueix una de les prioritats de la política ambiental de la
Comunitat Autònoma de les illes Balears. El foc constitueix un risc natural que pot condicionar de forma
decisiva processos de desertització que afecten als aqüífers, a la biodiversitat i a la qualitat dels paisatges
forestals tots ells factors d’importància determinant a l’hora de mantenir no només la competitivitat de
l’oferta turística, sinó del benestar present i futur dels ciutadans de Balears.
A l’any 2003, el 32% dels incendis forestals de les illes Balears, s’han generat per negligència i el 56%
han sigut intencionats. Amb el programa “GAUDEIX DEL BOSC. EVITA EL FOC!” es pretén sobretot
disminuir aquests tipus d’incendis realitzant un treball preventiu, amb l’objectiu de sensibilitzar i
capacitar a la població en la lluita contra els incendis forestals.
Aquest curs està adreçat a aquelles persones del sector turístic que treballin en zones de major risc
d’incendi forestal amb l’objectiu de que sàpiguen com actuar en la prevenció del risc i en l’autoprotecció.

ASPECTES ORGANITZATIUS
Durada: 16 hores (8 teòriques i 8 pràctiques). Reconeguts 1’5 crèdits de lliure configuració per la UIB
Horari: de 16:30 h a 20:30 h (hores teòriques)
Lloc: Escola d’Hosteleria de la UIB. Dimecres 26 Aula 20, dijous 27 Aula 14.
Destinataris: professionals del sector turístic i alumnes de 2n cicle de carreres impartides a la UIB.
Places: 30
Inscripció gratuïta. Imprescindible reservar plaça omplint la butlleta d’inscripció.

Telèfon i adreça de contacte:
Servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient.
Avda. Gabriel Alzamora Villalonga, 33. 07006 - Palma de Mallorca
Telèfon 626 45 20 31 Fax 971 17 61 58
Correu electrònic: allabres@dgmambie.caib.es

La Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear participa amb el PROGRAMA EUROPEU SOBRE
ELS RISCS NATURALS MAJORS A LA MEDITERRÀNIA (RINAMED) que pretén establir una
estratègia comú entre actors locals de regions de l’arc mediterrani occidental en matèria d’informació i
sensibilització de les poblacions front als riscs naturals.

PROGRAMA
26 novembre
17’00

TEMA
Inauguració.

17’15

Presentació del curs i del programa
europeu RINAMED.
Els Riscs Naturals Majors.

17’30
18’15

El Risc d’incendi forestal a la regió
Mediterrània. El bosc mediterrani.

19’00
19’15

Pausa
Els incendis forestals a les Illes Balears
- Evolució històrica.
- Comportament del foc (triangle)
- Factors que determinen la dinàmica
d’un foc.
Taller pràctic: La percepció del risc.

20’00

27 novembre
17’00

17’45

18’00

Lluita contra els incendis forestals a les
Illes Balears
o
Prevenció, vigilància i
extinció.
o
Conseqüències del foc.
Administracions i organismes implicats
en la prevenció i extinció dels incendis
forestals
Experiències de “Comunicació del
riscs” a altres països o regions.

RESPONSABLES
Jaume Font Barceló
Sr. Conseller de Medi Ambient
Luis Berbiela
Cap de Servei de Gestió Forestal
José AntonioGuijarro
Biòleg especialista en meteorologia.
Antoni Martínez Tabarner
Professor titular del Departament de Biologia
de la UIB, especialista en ecologia terrestre i
anàlisi paisatgístic del territori.

Gabriel Bardi
Cap de secció d’Incendis Forestals

Xesca Bennasar

Pedro Ladaria
Especialista en prevenció d’incendis
forestals

Gabriel Bardi
Cap de secció d’Incendis Forestals
Jaque Faye
Dirección de Prevención de
Contaminación y riesgos
Ministerio de Ecología y Desarrollo
sostenible
(Gobierno Francés)

18’45
19’00

Pausa
Els incendis forestals i l’autoprotecció. Josep Solivelles
- Situacions en que els turistes es
Tècnic Ibanat
poden trobar amb un incendi forestal.
- Com protegir-se del foc.

20’00

Taller pràctic: Elaboració de recursos
per a difondre les mesures de prevenció
i autoprotecció.

28 novembre
MATÍ
9’30 h

Excursió.
• Visita al 112
• Entrevista amb el grup de ADF de
Calvià: visualització de materials o
testimonis que expliquen la vivència de
l’incendi (fotos, mapes, etc.)
• Visita a Son Font de Calvià: urbanització
rodejada pel foc a 2002?
• Exemplificar sobre el terreny mesures de
prevenció i autoprotecció.
• Puig de Randa, incendi estiu 2003.
• Entrevista amb personatges que varen
viure la evacuació.
• Conclusió del Curs.

TARDA
16’00 h

Xesca Bennasar

Miquel Sintes Arnaiz
Tècnic Ibanat
Manuel Barné Guerrero
Protecció civil Ajuntament de Calvià

