Accions en motiu del Dia Forestal Mundial
21 març 2004
CELEBRACIONS LÚDIQUES PER A LA SENSIBILITZACIÓ DELS CIUTADANS

El dia Forestal Mundial és el 21 de març.
Per a celebrar aquesta data presentam a continuació un seguit d’accions que tenen com a
principal objectiu la sensibilització i participació ciutadana en la defensa dels boscos.
Aquestes accions formen part del programa de sensibilització “GAUDEIX DEL
BOSC!” i del programa europeu RINAMED

ACCIONS PREVISTES:
DATA

Hora Lloc

Acte

18 de

matí

El Conseller presenta iniciatives.

Conselleria

març

tancat

Entrega als mitjans de comunicació de
materials divulgatius sobre autoprotecció
front els incendis forestals

19 de

matí

març

Aeroport de

Mostra dels mitjans aèries i terrestres

Son Bonet

a alumnes de 5è, 6è d’EP i 1r d’ESO de

tancat

l’escola Pública de Sant Bartomeu d’Alaró.
Un total de 45 persones.
21 de
març

matí

Menut

Dia de Portes Obertes al viver forestal de
Menut

tancat

Presentació de Material per a Divulgar la PREVENCIÓ I
AUTOPORTECCIÓ davant el risc d’INCENDIS
FORESTALS.

18 de març de 2004

Material per a Divulgar:
a) Tríptic de mesures preventives i autoprotecció davant els
incendis forestals.
“ACCIONS QUE ENS SALVEN EN CAS D’INCENDI
FORESTAL”
b) Díptic sobre la Xarxa per a la prevenció d’Incendis Forestals a
les Illes Balears.
“GAUDEIX DEL BOSC. EVITA EL FOC!”
c) Carpeta didàctica de mesures de prevenció i autoprotecció.
“FULLS INFORMATIUS SOBRE COM ACTUAR ABANS,
DURANT I DESPRÈS D’UN INCENDI FORESTAL”

VISITA A SON BONET
19-03-04
10’00h-PRESENTACIO A SON BONET.
• Introducció inicial i constitució del grups. L’horari que es presenta és aproximat,
donat que es fa difícil determinar la durada de cada una de les activitats
programades.
10’30h-PROFESSIONALS QUE TREBALLEN AMB ELS INCENDIS FORESTALES .
• Ponents: Xema Mayor i Llorenç Florit (Agents del Medi Ambient).
• Presentació PPT:
a. El s nostres boscos.
b. Els Incendis forestals.
c. Causes dels Incendis Forestals.
d. Accions de prevenció.
e. Accions d’extinció (Mitjans terrestres, aeris i de seguretat).
f. Conseqüències des Incendis Forestals i accions de restauració.
11’30 i 12’00h-PAUSA BERENAR PER GRUPS
PROFESSIONALS DELS MITJANS TERRESTRES.
• Ponents: Tomeu Llabrés (Tècnic IIFF Ibanat) y conductors tanquetes de guàrdia.
• Accions de les tanquetas d’Incendis Forestals.
• Instal·lació d’una línia d’aigua.
• Desinstal.lació d’una línia d’aigua.
PROFESSIONALS DELS MITJANS AERIS.
• Ponents: Paco García (Tècnic IIFF Ibanat), Manolo Martín (capatàs Soport Ibanat),
Rafel León (Comandante Halcón 01).
• Accions dels mitjans aeris en els Incendis Forestals.
• Pujada i davallada a l’aeronau.
• Seguretat en els mitjans aeris.

Dia de Portes Obertes al viver forestal
de Planta Autòctona de les Illes Balears
Data: diumenge 21 de març 2004
Lloc: Viver forestal de Menut
Horari: El personal del viver haurà d’estar 30 minuts abans de la primera visita.
Es faran tres visites al viver: 10,30; 11,30; 12,30

Objectius: ensenyar què és un viver forestal, com funciona i què pretén.
Activitats proposades:
1. Visita al viver:
• Breu història del viver
• Funcions d’un viver forestal
• Visualitzar les diferents fases des de la recollida de llavors, la sembra i el
manteniment de la planta.
2. Observació d’una plantada a una marjada propera al viver.
• Presenciar els treballs d’una plantació exemplar: que segueixi TOTES les
recomanacions desitjables.

Materials necessaris:
- al viver:
- llavors (pi, xiprell, etc.)
- diferents substrats per fer la sembra (turba i vermiculita)
- contenidors (alvèol forestal i cossiols)
- protectors
-

a la sembrada:
- estris per fer la sembra (pic i pala)
- 60 plantes (murtes, alzines, etc.)

Equip humà:
- al viver:
- la tècnic del viver: Núria Fernández
- educadores ambientals: Bel Alzamora, Antònia Llabrés
- a la sembrada:
- una persona d’IBANAT: Tomeu Morro

