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En l’actualitat, una de les grans amena-
ces de les forests, i de tota la societat, 
són els Grans Incendis Forestals. Reben 

d’extingir i per això es fan tan grans. Les 
seues conseqüències són devastadores.

Els Grans Incendis Forestals són un pro-
blema greu en el sud-est d’Europa i en 
tota la conca del Mar Mediterrani i, per 
tant, a la Comunitat Valenciana. En el 
nostre territori es combinen altres grans 
amenaces:

Els incendis forestals

1

Les forests valencianes s’afebleixen 
més ràpidament i pateixen, per tant, 

pluges més irregulars.

L’abandó del medi rural i la falta de 
-

tals)
més urbanes), l’escassa rendibilitat i la falta de reconeixement social.

Imatge 7. - : GVA.

Forest SENSE gestió 
forestal i la seua vege-
tació feble per la calor 

i la falta de pluja

Grans Incendis

extingibles   

cremar en un incendi

Forest AMB gestió 
forestal i la seua vege-
tació feble per la calor i 

la falta de pluja

Incendis forestals
més xicotets i més

fàcilment extingibles.

en un incendi

Imatge 6. - : Medi 
XXI GSA.
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Emergència per incendi forestal

7

L’emergència es produeix el dia de l’incendi 
forestal. L’emergència necessita una res-
posta per tal d’apagar-lo o extingir-lo per 

per la nostra seguretat i perquè la forest no 
es creme totalment.

1 Conceptes clau

Foc

1

El foc existia abans que nosaltres. Dins de la 
terra hi ha foc, en forma de magma. També 
es produeix foc pels llamps, i per tant, des 

-
fera, existeix. 

el sol. També és el major descobriment de 
l’ésser humà. L’hem utilitzat amb moltes 

cuinar, espantar insectes, obrir espai en els 
boscos cremant la vegetació, etc.

El foc necessita 3 elements, si no, no es 
produeix. Si algun dels tres elements des-
apareix, es trenca la reacció en cadena i el 
foc s’apaga. 

,
s’apaga. 

Imatge 8. - Triangle del foc. Font: Medi XXI GSA.

Propagació

2

Quan un in-
cendi forestal, 
després d’ini-
ciar-se, avança 
pel territori 
cremant tota la 
vegetació fo-
restal que hi ha 
i altres matèries, 
de manera des-
controlada.

Prevenció

6

La prevenció d’incendis forestals és tota 
-

nició). També tota aquella acció o actuació 
que permeta no fer més gran un incendi i 

Extinció

5

L’extinció d’incendis forestals és tota acció 
o actuació que apague un incendi.

Incendi forestal

3

Quan el foc crema vegetació forestal 

cremant-ho tot sense control per la forest. 
És diferent dels incendis urbans, que es 
produeixen en les ciutats.

Ignició

4

Quan un incendi forestal s’inicia. Es neces-
sita que hi haja foc, el qual necessita tres 

Imatge 9. - Propagació. Font: 
GVA.
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Preemergència per incendi forestal - Abans de l’incendi
8

-

de temps, si fa calor, etc.) i declaren un nivell 
de risc del fet que es produïsquen incendis 
forestals. En funció del nivell, hi haurà més o 

ocórreguen.

El nivell de preemergència es declara segons 

doncs, el territori valencià es divideix en 7 
zones iguals - Zones PREVIFOC, assignant 
el nivell de preemergència corresponent:

Observatoris forestals.

Vigilància
mòbil

Unitats de prevenció d’incendis forestals.

Voluntariat forestal/mediambiental.

Agents mediambientals.

M
it

ja
ns

Nivell 1 de preemergència: risc baix-mi-
tjà d’incendi forestal.

Nivell 2 de preemergència: risc alt d’in-
cendi forestal.

Nivell 3 de preemergència: risc extrem 
d’incendi forestal.

Si un dia es declara el nivell 3, de més risc, 
a banda dels vigilants de la forest per te-
rra i aire, els guardaboscos, s’uniran a la 
tasca de vigilància els policies locals, la 
Guàrdia Civil, etc.

Els vigilants es distribueixen pel territori en funció del nivell de preemergència i funcionen 
en xarxa, cobrint cada racó. Com més pròxim al nivell 3, major risc i més mitjans es destinen 
a la vigilància preventiva.

N
iv

el
l d

e 
p

re
em

er
g

èn
ci

a 
1

Imatge 10. - El territori està dividit per zones, ja que 
-

tació està igual de seca o humida. Zones PREVIFOC. 
Font: GVA.

La preemergència es produeix tots els dies, ja que els incendis forestals es poden produir 
sempre. La preemergència també necessita una resposta, la vigilancia del territori per a 

i s’apague prompte pels bombers. També hi ha persones, els vigilants, que vetlen per la 
nostra seguretat i perquè la forest no es creme totalment.
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Taula 1. -

N
iv

el
l d

e 
p

re
em

er
g

èn
ci

a 
2

Vigilància
mòbil

Brigades Rurals d’Emergència de la conselleria competent en
protecció civil.

Bombers forestals de l’Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a les Emergències.

Mitjans aeris de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències.

Mitjans de l’Administració de l’Estat.

M
it

ja
ns

+

N
iv

el
l d

e 
p

re
em

er
g

èn
ci

a 
3

Nivell de preemergència 1

Vigilància
mòbil

Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Guàrdia Civil i Policia
Autonòmica.

Civil).

Brigades Forestals de les diputacions.

M
it

ja
ns

Nivell de preemergència 2

+Nivell de preemergència 1

2 Un poc d’història sobre els incendis forestals

Els incendis forestals han succeït des d’abans de l’ésser humà, perquè tenen causes naturals com 
els llamps i, amb tota seguretat, continuaran succeint. La seua història i evolució no es poden 
entendre sense revisar la gestió forestal de les nostres forests ni, per tant, de les nostres pròpies 
accions i inaccions sobre el paisatge forestal.

SABIES QUE...?

nostre operatiu es pot veure superat. En aquest cas, es pot produir un Gran Incendi Forestal.

Són els incendis que hi havia abans de la dècada dels cinquanta, abans de produir-se un abandó 
-
-

ció a grans ciutats i fàbriques i l’aparició de combustibles fòssils.

pasturatge abusiu, sobreexplotació dels boscos per a fusta i combustible, etc. La degradació fo-
-

les forests valencianes. 

Incendis dins de capacitat d’extinció

+
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En la dècada dels cinquanta, hi ha profunds canvis socioeconòmics 
-

l’aparició del sector industrial. A la Comunitat Valenciana, a l’inici de 
la dècada dels seixanta, aquesta greu crisi del medi rural va coinci-

-
ment forestal insostenible i abusiu per la generalització de l’ús de 

masses forestals que van ser repoblades per l’estat de degradació.

en el qual la forest mediterrània és afectada per una sèrie d’incen-
dis forestals de gran intensitat. A la Comunitat Valenciana es va cre-

138.700 ha.

-

veloços, intensos i que afecten persones i béns. Aquests incendis forestals inabastables “fora de 
-

sen una minoria entre tots els que es produeixen. Són diversos els elements que originen que els 
-

cendis més perillosos.

generalització de l’ús de combustibles fòssils, l’èxode rural i la Revo-

primeres repoblacions.

-
ralment, eren provocats per fuites de l’ús cultural del foc: regenera-

tant, preocupació. Eren controlats fàcilment per la mateixa població 
rural que hi era present i un sistema d’organització social per a ac-
tuar de manera immediata i aconseguir una extinció ràpida.

Imatge 11. -

50-60. Font: Ministeri.

Incendis fora de capacitat d’extinció

1

-
rests arbrades.

s’havia produït durant la primera meitat del segle. 
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2

Les forests valencianes deixen de cremar-se. L’ex-
tinció d’incendis forestals es professionalitza i es-

S’inicia el que es coneix com la paradoxa d’extinció.

-
-

mada, els mitjans d’extinció es van veure sobrepas-
sats. El sistema d’extinció apaga quasi la totalitat 

-
tàrea) que es declaren, però un xicotet percentatge 

No obstant això, com més incendis s’extingeixen, 
més combustible continua creixent i acumulant-se 
en la forest, per no comptar amb una gestió forestal 
activa, cosa que prepara l’escenari per a un GIF.

Imatge 12. -
de Castelló.

Al llarg del segle XX, continua incrementant-se la càrrega de combustible forestal en les fo-
rests valencianes. En la primera meitat, fonamentalment és per la reforestació de forests pú-

la segona meitat, principalment, per l’abandó rural, colonitzant-se naturalment molts cultius 
abandonats per vegetació forestal.

3

Zona del marge en la qual el 
foc avança amb més rapidesa 
i intensitat. Sol provocar més

2

5

1

43

Zona posterior de l’incendi, per 

on són visi-
-

ma irregular.

Cap

Cua

Marge1

2

3

Imatge 13. -
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Incendis de menor mida que el 
principal. Es desenvolupen més 
enllà del marge. S’originen pel 

-
-

rrents de vent o rodant vessant 
avall.

Zones més lentes d’avanç del foc i 

cap. Se situen en els laterals del cap 
-

querre.

Focus secundaris

Flancs

Imatge 14. - Propagació d’un incendi forestal. Font: GVA.

4 Com evoluciona un incendi? Fases

-
cendi:

1 Incendi actiu

El foc es propaga lliurement, però la seua dinàmica no supera la capacitat d’extinció. Evoluciona 
favorablement. Si es descontrola, no es considera un reinici, sinó que torna a considerar-se actiu.

2 Incendi estabilitzat

4

5

SABIES QUE...?

Hui dia encara no podem predir amb exactitud com es com-

i vegetació). Podem aproximar-nos-hi. Hi ha canvis imprevi-
sibles que fan molt perillosa la tasca de l’extinció. Un mateix 

-
ment, per tant, és molt més complex, creant tota una ciència 
al seu voltant que és analitzada i estudiada per professionals 
de l’àmbit forestal i moltes disciplines més.

El foc ja no es propaga ni es pot reiniciar. Si torna a haver-hi foc, es considera un nou incendi.

4 Incendi extingit

El foc ja no es propaga lliurement. Té algun punt calent, però ja no avança. Falta rematar el 

3 Incendi controlat

-

Incendi reproduït5
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5 Com s’inicien els incendis forestals? Ignició

Els incendis forestals són canviants, dinàmics. Es 
-

dels incendis forestals.

-

incendi forestal depén de tres factors principal-
ment:

És la quantitat d’energia intercanviada entre un cos i el seu voltant. En el cas dels incendis fo-

-

L’incendi forestal necessita foc. El foc, com s’ha vist anteriorment en el triangle del foc, és el re-

mateix temps perquè es produïsca, i reaccionen en cadena. Si un dels tres elements desapareix, 

1 Combustible

2 Oxigen

3 Calor

6

Imatge 15. - : 
Medi XXI GSA.

1 Temps atmosfèric

Temps

determinat. No s’ha de confondre amb el clima, resultat de la mitjana dels valors diaris reco-

El clima condiciona el temps atmosfèric de manera lògica i, per tant, permet que hi haja més 
-

cada sequera estival que afavoreix l’inici i la propagació d’un possible incendi forestal: estius 

Vent

El vent és aire en moviment. Ajuda perquè el foc vaja més ràpidament i el dirigeix. El vent con-
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Imatge 16. - Llamp latent. Font: AEMET.

En la mesura que siga possible, no vages a la 
forest amb nivell de preemergència 3, és a dir, 
amb risc extrem d’incendis forestals. 

Si estàs en la forest i observes un incendi fo-

Avança sempre contra la direcció del vent, 
mai a favor.

SABIES QUE...?

-

RECORDA

alimenta el foc.

Espai entre la vegetació

Com més a prop o pròxima estiga la vegetació entre si, més fàcil es propagarà el foc –per exem-
ple d’una copa d’arbre a una altra– i més alimentarà el foc. Mitjançant la gestió forestal se’n pot 

2 Presència de vegetació

té oxigen, el qual alimenta el foc. Els dies de vent caldrà extremar les precaucions i no encendre 
cap mena de foc en la forest i els seus voltants. La velocitat d’avanç d’un incendi forestal augmen-
ta en la direcció del vent dominant.

Temperatura i humitat de l’aire

Com més calor faça, més fàcil li serà al foc cremar la vegetació. Com més seca estiga la vegetació, 
més fàcil li serà al foc cremar-la. Per això els dies de molta calor no s’ha d’encendre cap tipus de 

foc que fem. Com la vegetació està seca, molt feble i estressada, es produeix, després de la igni-
ció, una ràpida propagació de l’incendi.

Hi ha incendis diferits o de “metxa lenta”, produïts per un llamp que ha impactat i travessat un 

foc ix a l’exterior.
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SABIES QUE...?

Si estàs en la forest i observes un incendi fores-
tal, intenta, en la mesura del possible, dirigir-te a 
zones sense vegetació que puga cremar al teu 
voltant.

Imatge 17. -
foc. Font: GVA. 

SABIES QUE...?

anomenada necromassa -“necro” del grec ne-
krós

-
nen inserides en el tronc).

En matèria d’incendis forestals, per ser mate-
-

tant la intensitat dels incendis. La seua presència resulta negativa.

En matèria de sanitat forestal i plagues i malalties, per ser origen de focus. Sobre el material 

descompon millora la qualitat d’aquest i el cicle de nutrients en l’ecosistema. La seua presèn-
cia resulta positiva.

Quantitat d’aigua acumulada en la vegetació

La vegetació que estiga més humida i amb més aigua serà més temps resistent al pas del foc. 
L’incendi utilitzarà més energia per a evaporar primer l’aigua de l’interior de la planta, per a 
posteriorment cremar-la. L’aigua que rep la vegetació està relacionada amb les pluges i, per 
tant, serà més fàcil que creme a l’estiu, atesa l’escassetat de precipitacions pròpia d’aquesta 
estació.

Davant d’aquesta disjuntiva complexa, l’Administració forestal, mitjançant normativa, ha trobat la 

d’arbres, podes, desbrossament, etc.) només poden romandre en el sòl amb una grandària xico-

propagació d’incendis), sempre fora d’època de màxim risc d’incendi forestal o plagues. Si no es 
poden complir aquestes condicions, existeix l’obligació -sota sanció- de retirar les restes de vege-

Imatge 18. -

SABIES QUE...?

-
-

posició d’espècies que hi haja. La ciència del foc utilitza el concepte de Model de Combustible per a 
relacionar una estructura de vegetació existent amb un

amb estructures de pastures i matollars sense cap altre estrat i els més intensos, en combinacions i 

21
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Imatge 19. - Model de pastures. Font: GVA. Imatge 20. -

Imatge 21. - Imatge 22. - Model de matoll. Font: GVA. 

3

estreta de territori situada paral·lela al litoral mediterrani. 
Es caracteritza per una gran diversitat de relleus, fruit de 
la trobada de dues serralades, la Ibèrica i la Bètica, amb-
dues abruptes però de diferent orientació.

-

fa poc accessible, complicant les tasques de prevenció i 
extinció dels incendis forestals.

Imatge 23. -

22
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En la mesura del possible, evita pujar vessants, és millor baixar-los, ja que el foc avança més 
ràpidament que nosaltres en sentit ascendent.

Avança contra la direcció del vent.

-

Pendent

Altitud

Orientació

Amb més orientació de solana, més 
virulència en els incendis forestals. 
Es denomina solana als vessants o 
vessant d’una elevació orientats al 
sud, que reben, per tant, més quan-
titat de radiació solar, en comparació 
amb els vessants o vessant d’ombria 

Ombria

Solana

Vessant de 

sobrevent

Vessant de 
sotavent

Vent

Imatge 24. -
XXI GSA. 

més oxigen i, en conseqüència, més aliment per al foc. Amb més relleu, desnivell o canvi 

canvis de velocitat imprevistos.

SABIES QUE...?

Imatge 25. - Logo 112. 
Font: GVA.
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7 Tipus d’incendis forestals

conats. Els incendis que 
. Els grans incendis no 

succeeixen habitualment.

Taula 2. -

Factors Afecta la velocitat de pro-
pagació

Vent Velocitat, direcció, intensitat, condicions locals Amb més vent, major
velocitat de propagació

Pendent Contacte de les plantes que es cremen
amb les de més amunt

Amb més pendent, més velo-
citat

Exposició Humitat i temperatura del combustible, densitat de la vege-
tació.

Amb més exposició de solana, 
més velocitat

Humitat
relativa

Temperatura ambient, humitat en la vegetació Amb més humitat, menor velo-
citat

Combustible entre estrats

Amb més continuïtat, més 
velocitat

Segons propagació o avanç del foc

Es diferencien 4 tipus d’incendis forestals segons la seua propagació del foc pels diferents 
estrats de vegetació.

Estrat subterrani

Estrat arbori

Estrat arbustiu

Estrat herbaci

Imatge 26. - Estrats de vegetació. Font: Medi XXI GSA.
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El foc es propaga per les capçades dels 
-

pujat en altura a les copes i avança per 
aquestes. És el tipus d’incendi que com-

3 Foc de capçades

Imatge 29. - Foc de capçades. Font: GVA.

-
tible vegetal fa que a vegades es desenvolupen al mateix temps dos tipus de propa-

seues copes formen una única unitat de combustible que es crema i propaga.

4 Foc integral

Són els que tenen com a propagador prin-
cipal el conjunt d’herbes i/o matolls exis-

herbes o pastures els focs són ràpids i poc 
intensos. En matollars els focs no són tan 
ràpids i poden tindre una intensitat més 
elevada. Es consumeix tot tipus de com-

del sòl.

1

En aquest cas, el foc es propaga per da-
-

terrani). Recorda que hi ha una quantitat 
de matèria orgànica i un entramat d’arrels 
que propicien la continuïtat de l’incendi. 
Generalment, no és visible, encara que 
es pot detectar per la presència de fum. 
És habitual haver de fer xicotetes exca-

lentament, ja que per davall de terra hi ha 
poc oxigen. 

Foc de subsol2

Imatge 27. - Font: GVA.

Imatge 28. - : GVA.
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8

-

La causa natural, per llamp, té molta rellevàn-

total dels incendis. Se solen produir habitual-
ment durant les últimes hores de la vesprada 
i les primeres de la nit, sobretot en època es-
tival. No oblidem que els nostres ecosistemes 
mediterranis estan adaptats al foc. 

-
restals no se’n coneix la causa, després de fer 
la investigació corresponent. 

Hi ha incendis intencionats, amb motivacions 
relacionades amb pràctiques tradicionals, la 

-
mic, desacords i protestes, venjances i dispu-
tes, forces de l’ordre públic, control de fauna, 
tasques d’extinció, gamberrades, malalts 

També incendis no intencionats causats per negligències i causes accidentals per imprudència 
com l’eliminació de fems, espurnes del ferrocarril, fumadors, fogueres i torrades mal apagades, 

 esdevenen Grans Incendis 

Període 2017-2021

Causes 
incendis 
forestals

4 % Desconegudes

25 % Causes naturals: llamps

71 % Causes humanes

 - Causes dels incendis forestals. Font: GVA.

Imatge 30. - Investigació professional de la causa d’un 
incendi forestal. Font: GVA.

20.000 40.000 60.000 80.0000

3.446 incendis

17 incendis

Període 2012-2021
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9

-
ra: els diferents colors i formes de la vegetació es perden i tot es transforma en una espècie de 

incendi forestal va molt més enllà d’aquesta imatge.

En general podem diferenciar diferents efectes: sobre el medi natural i sobre el medi socioeconò-
mic: 

Efectes socioeconòmics 

-
re. A més, hi ha un component emocional que es destrueix, perquè les persones generem 
identitat territorial i sentiment de procedència amb determinats llocs. El paisatge, el qual 
apreciem cadascú d’una manera diferent, ha sigut devastat i canviat profundament. A ban-

-
tres, etc.), 

1979, amb l’incendi 

ja que no es disposava de segregació de dades 
en forestal / no forestal) i causa desconeguda. 
En 1994
Requena, amb 24.964 ha, i Fontanars dels Alfo-
rins, amb 18.417 ha, per accident/negligència 
un i l’altre per ambdós. En 2012

afectar Castelló), amb 18.417 ha, els dos per ac-

Castelló, en 1994, amb els incendis d’Espadilla, 

2022

-

Imatge 31. - Incendi forestal per llamp. Tronc travessat 
per l’impacte. Font: GVA.
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Efectes sobre el medi natural

Generalment, eliminació temporal de la vegetació existent. No és irreversible. En alguns 
casos, extinció local d’espècies, ja que l’adaptació als incendis és limitada, a un règim o 

Sobre la vegetació

-
ra d’oxigen de la vegetació de manera temporal.

Sobre l’atmosfera

Les pluges després d’un incendi forestal arrosseguen les cendres vessant avall. A més a 

on es concentra la vida. A vegades es poden generar crostes impermeables que no per-

Sobre l’aigua

-
ment s’enriqueix pels nutrients de les cendres, solen perdre’s ràpidament per l’erosió. 

4 Sobre el sòl

3

2

1

Imatge 32. -

en les zones residencials o recreatives on impacta l’incendi, però també unes altres, les que 
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Imatge 33. -

SABIES QUE...?

Un incendi forestal pot ser reversible sempre 
que, en la mateixa zona, no s’hi produïsca un 
de la mateixa intensitat en poc temps. Si la 

-
nerar-se adientment, les conseqüències són 
realment nefastes per a l’ecosistema. Fins 
i tot pot conduir a l'extinció local d’algunes 
espècies que, tot i estar adaptades al pas del 
foc, no ho estan a aquest règim o patró in-

Els incendis afecten la fauna, amb 

-
vivents. La fauna aquàtica també es veu 
afectada per la contaminació de les ai-
gües provocada per les cendres.

5 Sobre la fauna
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INSTRUCCIONS

Es dibuixaran i retallaran arbres de diferents espècies i cases utilitzant paper usat o 

PART 1

Les dues planxes s’inclinen lleument per a afavorir l’avanç de 
l’incendi. 

Sobre una de les planxes s’escampa la terra i la fullaraca abun-
dantment, alternant els arbres de paper. Sobre l’altra s’escam-

-
bres.

-
ges de paper.

Sobre la planxa amb més càrrega de combustible, s’introdueix 
la fullaraca en contacte directe amb els arbres. En l’altra planxa, 

Entenent el

de l’incendi forestal
OBJECTIU

-

MATERIAL NECESSARI

Fullaraca seca.

Un poc de terra.

Extintor d’incendis tipus ABC.

Alcohol de cremar i encenedor.

Imatge 34. - Inclinació 

la crema. Font: Medi 
XXI GSA.

ACTIVITAT 1

PART 2

CONCLUSIONS

Extraure les conclusions de l’activitat.
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JOC DE ROL

Cases protegides, forest més protegida

   VEÍ/VEÏNA DE LA URBANITZACIÓ

Sempre ha viscut a la urbanització. No 
és molt favorable al fet que s’actue en 
la forest.

   PRESIDENT/A DE LA URBANITZACIÓ

Viu a la urbanització. Entén la necessi-
tat d’intervindre en la forest, sobretot si 
ho indiquen professionals en la matèria 
i l’Administració pública ho permet. 

   ECOLOGISTA

Contrari al fet que s’elimine vegetació 
en la forest. Activista. No està format 
en incendis forestals. Creu fermament 

aquest tipus d’actuacions preventives. 
ENGINYER/A FORESTAL

Professional format en gestió forestal i 
-

riència, ha tirat avant la direcció d’obra 
de moltes franges perimetrals de segu-
retat en altres urbanitzacions. Coneix la 

-
zació pel bé de la resta de forest. Paga 
la pena intervindre en aquesta zona de 
la forest més que no fer-ho, ja que les 
prioritats d’extinció d’un incendi cen-
trarien l’esforç en la urbanització i no en 
la forest. Hi ha un règim d’incendis in-

-
reix una sèrie d’actuacions per a salvar 
vides, béns i patrimoni natural. 

Fer evident la necessitat d’autopro-
tegir els nuclis habitats en la Inter-

-
tacte entre habitatges i forest, per a 
protegir el patrimoni forestal.

Problemàtica

La necessitat d’autoprotegir del foc 
les zones de contacte entre els habi-

-

requereix actuacions de silvicultura 

de generar discontinuïtat de com-
bustible entre els diferents usos. 
L’eliminació de vegetació forestal, a 
vegades, es pot considerar com una 
agressió a la naturalesa. Cal, sobre-
tot en aquestes zones, explicar rao-

-
venció per a no causar rebuig social.

Preparació

Presentació dels rols

Imatge 35. - 

ACTIVITAT 2

l’activitat, els punts de vista recollits i 
les conclusions.

Extraure les conclusions de l’activitat.

Conclusió

Posada en comúPosada en comú

Objectiu
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REPRESENTACIÓ TEATRAL 

El teatre de STOP AL FOC

Presentació dels rolsIntroducció

Les causes d’incendis forestals inten-
cionades es gestionen mitjançant dis-
suasió i vigilància preventiva. Les cau-
ses negligents, mitjançant informació 
i educació. 

Objectiu

Fer una xicoteta representació que, 
assumint diferents rols i mitjançant la 

corregir les males pràctiques o com-
-

sen incendis forestals.

ACTIVITAT 3

Problemàtica

durant la seua ruta per la forest. Hui és 
un dia de risc extrem d’incendis fores-
tals. S’ha declarat nivell 3 de preemer-
gència. 

   AGENT MEDIAMBIENTAL

És l’autoritat, la policia de la forest, el 
representant de l’Administració forestal 
en camp. Coneix tota la normativa fo-
restal i pot aplicar sancions en cas d’in-
compliment. 

   AGRICULTOR

i cultiva cereal de secà al costat de la 
forest. El seu camp, per tant, limita amb 
massa forestal. Qualsevol activitat que 

-
tor).

   EXCURSIONISTA

No sol anar molt a la forest, però aquest 
cap de setmana ha decidit anar-hi a fer 
senderisme i menjar. Pot relaxar en ex-
cés les mesures de prevenció quan es 

-
sevol activitat que utilitze el foc com-

fer una torrada.

   RESIDENT D’UN HABITATGE EN   
        LA FOREST

Disposa de la propietat i és el/la titular 
-

bitatge totalment envoltat per massa 
forestal. Qualsevol activitat que utilitze 

-
tal, siga per encendre brases en un dia 

condicionat, etc.

Presentació dels rols

32
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Desenvolupament de la representació

AGENT MEDIAMBIENTAL

Està fent la seua ruta de vigilància i 
control habitual per la forest amb el seu 
vehicle. Estem a l’estiu, època de més 
risc d’incendis forestals. La seua missió 

-
degudes que facen la resta d’actors en 
la forest.

AGRICULTOR

Es troba collint el cereal amb la seua 
-

bitual per a la sega i recol·lecció de 
cereals. Són les 16 h de la vesprada. 
L’agent es dirigeix a l’agricultor. Li indi-
ca que es detinga, que hi ha un greu risc 
que es generen espurnes. Són hores de 
màxima insolació i hi ha vents de po-
nent. Ha de collir a primeres hores del 

en l’ambient. Ha de fer-ho de fora de la 
parcel·la cap a dins i comptar amb un 
extintor d’incendis i motxilla d’aigua).

EXCURSIONISTA

Està fent una ruta senderista i es di-
rigeix a una àrea recreativa amb una 
zona habilitada per a poder fer foc i 
preparar menjar. No obstant això, hi ha 
una zona més bonica al costat del riu, 

fer foc ni segura. L’Agent Mediambien-
tal es dirigeix cap a ella i li demana que 
es detinga. Li indica que està cometent 
una temeritat. Està terminantment pro-
hibit encendre foc en la forest fora de 

es puga, prèviament s’ha de consultar 
el nivell de preemergència diari a través 
del 112. En dies com hui està prohibit. 

-
tuació de risc, és perillós fer senderis-
me. 
És recomanable posposar-ho per a una 

Posada en comú i conclusions

Fer una posada en comú i extraure 
conclusions de l’activitat.

Imatge 37. - Èric, agricultor. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 38. - Font: Medi XXI GSA.

Imatge 39. - Rosa, resident. Font: Medi XXI GSA.

altra ocasió.

RESIDENT HABITATGE

Acaba de podar les tanques de xiprers 

quan és sorpresa per l’agent. Aquest 
li indica que es tracta d’una espècie 

d’incendis forestals. Li indica que no 
pot cremar i que és millor traslladar 
les restes de poda a l’Ecoparc més 
pròxim.



34

Ateses les terribles conseqüències que suposen els Grans Incendis Forestals, en què tots 
n’eixim perdent, tan sols hi cap la lluita. Una manera de lluitar contra els Grans Incendis Fores-
tals és la prevenció, que en general implica treballar per a evitar que alguna cosa succeïsca.

La prevenció d’incendis forestals engloba molt més, a ban-
da de totes les actuacions encaminades a reduir el nombre 
d’incendis –ja que no podem evitar els incendis forestals per 
causes naturals com els llamps-, també totes les accions i 
mesures que es realitzen perquè, en cas de produir-se un 

-
ció del foc.

La prevenció d’incendis forestals no és responsabilitat ex-
clusiva de les administracions, dels propietaris forestals i 

evitar que succeïsquen incendis forestals hem de gestionar 
les causes que els provoquen.

La prevenció d’incendis forestals

2

1 Què podem fer per a previndre la ignició d’un foc?

Imatge 40. - -
-

ció d’incendis forestals. Font: Medi 
XXI GSA.

humana. Bé siga de manera intencionada o no. Per tant, per a fer prevenció, cal actuar sobre les 
persones, els agents causants d’ignicions. Les accions de prevenció més rellevants són:

Investigació de les causes d’ignició o d’inici dels incendis

Conéixer la causa d’inici dels incendis és imprescindible per a dur a terme ac-
cions sobre els agents causants, perquè en funció d’aquests i el seu percen-
tatge d’incendis s’adaptaran les estratègies de prevenció més adequades en 

-
tigació d’incendis forestals, el Grup Operatiu 

GOIIF és la unitat especialitzada més antiga 
-

tigació de les causes i motivacions d’incendis 
forestals. Es constitueix formalment entre els 

són la representació de l’Administració forestal 

La investigació de les causes dels incendis forestals comença des del mateix moment en què es 
detecten o dins de les 72 h següents. 

Imatge 42. - Investigació de les causes d’un incendi 
: GVA.

Imatge 41. - GOI-
IF. Font: GVA.
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els indicadors de propagació amb banderes de color roig i de color groc. Les de roig indiquen per 

punt d’inici. 

Una vegada detectat el punt d’inici, es fa la re-
cerca del mitjà d’ignició i s’obtenen les coorde-

-

Després de cada incendi es genera un informe 
i, sempre que siga una causa antròpica, es re-

curs procedimental.

No pot quedar impune cap persona que atemp-
te contra el medi natural i les persones de ma-
nera intencionada, negligent o accidental.

Imatge 43.

Normativa en prevenció d’incendis forestals

prohibir. Hi ha moltes activitats en el medi forestal que han d’utilitzar foc necessàriament i, per tant, 

En la prevenció d’incendis forestals, sobretot per a previndre l’inici d’un incendi, cal tindre present 

Quan el nivell de preemergència siga 3, queda prohibit fer qualsevol tipus de foc, quedant en 

Els Agents Mediambientals s’encarreguen de vigilar activament les forests, vetlen pel compliment de 
la legislació forestal en general i, en concret, la de prevenció d’incendis forestals:

Fan rutes de vigilància pel medi natural i les fo-
rests amb el seu vehicle.

Avisen i comuniquen incompliments, incidències 
o anomalies mediambientals detectades segons 
la legislació en la seua tasca de presència i vigi-
lància en el territori.

Informen les persones en el medi natural, quan 
aquestes sol·liciten informació mediambiental o 
quan detecten incidències.  

Imatge 44. -
Font: GVA.
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Formació, informació, conscienciació i educació a la població en general

Imatge 45. -
ques quotidianes. Font: GVA.

Sense totes aquestes eines no es pot disposar de coneixement en prevenció d’incendis forestals. 
La informació per a difondre ha de recollir tant aspectes de la legislació vigent com bones pràcti-
ques i recomanacions en prevenció d’incendis forestals. Per a això, es fan diverses accions:

El Servei 112 de la Comunitat Valenciana

Avisar de la detecció d’un incendi forestal1

És un servei públic instituït per la Generalitat en actiu des de 1999. És una eina comuna en 

a ciutadans:

A través del telèfon d’emergències 112 es pot avisar de la detecció d’un incendi forestal. Ara 
més que mai, la nostra implicació és molt més rellevant que tots els helicòpters disponibles 

SABIES QUE...?
En cas d’incendi forestal, pots actuar, però si no estàs preparat, no ho faces.
Telefona al 112.

Si la saps, indica quina és la via d’accés al lloc.

als professionals.
Avisa al veïnat o altres persones de la zona pròxima, si n’hi ha.

Com a ciutadà, has de consultar el nivell de preemergència, de risc d’incendi forestal, si 

forestal). 

El pots consultar telefonant al telèfon únic d’emergències 112. També consultant-lo en la 
-

sos” per al teu dispositiu mòbil. 

La població informada, segons el nivell de preemergència, ha de sospesar bé les seues 
accions i conéixer:

Informar-nos del nivell de preemergència per incendi forestal2

Col·laboren amb les administracions 
competents en l’elaboració d’informes.

Sol·liciten autoritzacions i permisos, en 
cas d’intervencions en el medi forestal, i 
vigilen el compliment de les condicions 
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Imatge 46.

Encendre fòsfors o cigarrets i tirar-los a terra. 

Abandonar fem.

.

Acampar fora de les zones autoritzades.

Quan es declare el nivell 3, risc extrem per incendi forestal, s’ha de renunciar a l’acció 

siga el nivell de preemergència.

de conéixer el nivell de preemergència en el qual ens trobem. Si el nivell és 2 o 3, cal 
conéixer si la nostra acció autoritzada encara pot realitzar-se o hem de posposar-la.

-
-

cionament del telèfon únic d’emergències. 

Rebre una xarrada divulgativa3
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l’època estival de màxim risc. Hi ha abundant material divulgatiu publicat en la pàgina web de 
la Generalitat, a la disposició de la població en general.

Gaudir de la forest1

Si volem gaudir de la forest, hem de ser molt responsables i acurats amb les nostres ac-

QR. 1

PER A SABER-NE MÉS...

Per a accedir a material divulgatiu segueix el següent codi QR. Accediràs a manuals 
de bones pràctiques en prevenció d’incendis forestals creats per la GVA.
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Imatge 47. - Material divulgatiu. Font: GVA.

39
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Si vivim en un habitatge prop de la forest, 
hem d’autoprotegir-nos. L’autoprotecció 

-
tegir-nos a nosaltres, les nostres cases i els 
objectes personals. És un deure, no és una 
opció. Hem de conéixer-les i aplicar-les. Si 
les persones que viuen en la forest o prop 
d’aquesta fan aquestes accions d’autopro-
tecció, en el cas de produir-se un incendi 
forestal, es podran defensar millor i els mitjans d’extinció centraran el seu esforç a salvar 
el patrimoni forestal. Un habitatge autoprotegit és un habitatge defensable pels mitjans 
d’extinció, responsable d’on viu.

Imatge 48. -
res d’autoprotecció. Font: Medi XXI GSA.

Viure en la forest2

Imatge 49.
Imatge 48. - Anells d’autoprotecció al voltant d’una casa: Font: GVA.

La pirojardineria és la jardineria per a la prevenció d’incendis forestals. Per a això, s’ha de dis-

-
. 

Fer podes, regs i neteja de vegetació seca periòdicament.

SABIES QUE... ?

Imatge 50.

sense. Font: GVA.

Zona urbanitzada / Habitatge
Limitar el risc de propagació cap a l’exterior. Reduir la 
probabilitat que el foc afecte els béns. Augmentar les 
mesures de seguretat i autoprotecció.

Anell intermedi

-
guen cap a la forest.

Anell exterior
Actuacions per a reduir la intensitat del front de 
l’incendi. Evitar amenaces en la zona habitada.

Espai no defensable 

Espai defensable 

QR. 2

PER A SABER-NE MÉS...
Segueix aquest QR per a 
accedir a un manual de bo-
nes pràctiques generat per 

Jardine-

, dins de la 
carpeta Stopalfoc.
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ACTIVITAT 4

resulten perillosos per als residents?

-

Imatge 52. - Diferents vistes de la parcel·la i l’habitatge. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 51. - Vista de la parcel·la en planta. Font: Medi XXI GSA.

correctament a les següents preguntes.
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Formació i capacitació

La formació i capacitació re-
sulten clau per a canviar les 
persones dels diferents àmbits 
de responsabilitat. L’escolar, en 
concret, pretén reconduir les 
noves generacions, el nostre 
futur. També n’hi ha de profes-
sional, acadèmica, etc.

Imatge 53. - Visita escolar a una forest incendiada. Font: GVA.

-

prevenció i vigilància de l’espai forestal, un 
-

seguint el Pla de vigilància preventiva davant 
del risc d’incendis forestals de la Comunitat 
Valenciana. S’encarreguen de fer les tasques 
de vigilància, dissuasió, conscienciació i de-
tecció d’incendis forestals.

El Servei de Vigilància Preventiva, quant a la 
vigilància i detecció d’incendis, pot detec-

-
guir-ho, ha de maximitzar la seua presència 
i treballar en xarxa per tot el territori valencià. 

Els seus recursos actuen en funció del
nivell de preemergència i activitats que es 
desenvolupen. Com que el nivell de pree-
mergència canvia diàriament, cal molt d’esforç de coordinació. És complex i molt dinàmic. 

Imatge 54. - Vigilància d’incendis forestals del Servei 
de Vigilància Preventiva. Font: GVA.

Vigilància preventiva

del Servei de Vigilància Preven-
tiva. Sistema Integrat de Gestió 

RECURS EDUCATIU

QR. 3

Recursos bàsics de prevenció: 
del nivell de preemergència o situacions especials de risc. Són les unitats, els observa-
toris i les centrals de prevenció d’incendis. Hi ha molts tipus d’unitats: Unitat bàsica de 

-

Altres recursos: 
de l’SVP, tècnics de l’administració de prevenció d’incendis, tècnics forestals de guàr-
dia, agents mediambientals i del GOIIF, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a 
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Imatge 57. - Mitjans del Servei de Vigilància Preven-
tiva, per àrees. Font: GVA.

Imatge 55. - Unitat de vigilància en motocicleta. 
Font: GVA.

Imatge 56. - Observatori forestal. Font: GVA.

l’Emergència, brigades de biodiversitat, 
sanitat forestal, reserva de caça, infraes-
tructures preventives, brigades de biodi-
versitat, parcs naturals, treballs forestals 
i manteniment d’infraestructures, recur-

consorcis de bombers, etc.), voluntaris 
mediambientals i forestals.

La ciutadania, amb avisos a través del 112. 
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La prevenció no és només evitar que s’ini-

més enllà. Treballa també perquè el foc no 
es propague tan descontroladament que 
es declare un incendi o, pitjor, un Gran In-

-
ció). 

Una de les mesures per a limitar l’avanç 

sèrie d’infraestructures de prevenció, tant 
en la forest com en les zones de contacte 

SABIES QUE...?
En 2021, els bombers i bomberes forestals de la Generalitat van haver d’intervindre en 1.861 inci-
dents i el telèfon 112 va rebre un total de 8.012 telefonades relacionades amb incendis forestals. 
Gràcies al servei del telèfon únic d’emergències 112, es va ampliar la xarxa de vigilància i no van 
tindre majors conseqüències.

SABIES QUE...?

1. -
diambiental.

2. -
quen el foc. 

3.
-

jans.

2 Què podem fer per a previndre la propagació d’un foc?

Punts d’aigua per a poder sufocar la calor: depòsits d’extinció per a mitjans terrestres i 
aeris. 

1

RECORDA
Imatge 58. - Triangle 

del foc. Font: Medi 
XXI GSA.

Vies de comunicació per a poder circular i accedir a llocs de la forest: pistes forestals.2
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Àrees tallafocs en les forests.

Franges perimetrals de seguretat en habitatges i nuclis de població, indústries i instal·la-
cions recreatives, etc.

Faixes auxiliars de seguretat en marges de camins i pistes forestals. 

3

A continuació es disposa informació més detallada sobre les infraestructures de prevenció i les 

Imatge 59. - -
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Mentre que l’agricultura és el cultiu de 
l’agro=camp, la silvicultura és el cultiu de la 
silvi=selva=bosc. Afegint-li l’adjectiu “pre-
ventiva”, les actuacions d’aquest cultiu o 
gestió van encaminades, per tant, a la pre-
venció d’incendis forestals.

La silvicultura preventiva pretén gestionar la 
forest de manera que siga més resistent al 
pas d’un incendi, que en limite la propagació 

L’objectiu que es busca amb aquest tipus 
de silvicultura, doncs, és canviar l’estructura 
actual de la vegetació i la propagació asso-

Hi ha diverses maneres de dur-la a terme, 
des de l’ús de maquinària manual o pesant 
per a tasques de tall, desbrossament, poda, 

extensiu. 

SABIES QUE...?

Silvicultor/a és el professional que es dedica 
al cultiu dels boscos o forests per a obtindre 
serveis de producció -recursos forestals amb 
valor de mercat, obtenint rendes econòmi-

Ho ha de fer d’una manera sostenible, de ma-
nera que la forest seguisca oferint els serveis 
i funcions en el temps.

SABIES QUE...?
Les àrees tallafocs són zones en les quals s’ha 

actuacions que s’inclouen en la silvicultura 
preventiva. Es redueix la quantitat de com-
bustible vegetal davant un incendi i se separa 
espacialment. Tenen caràcter lineal i una am-
plària variable. Tenen camins i sendes per a 
facilitar l’accessibilitat dels mitjans d’extinció.

Imatge 61. 
GVA.

Imatge 62. -
preventiva. Font: GVA. Imatge 63. - Àrea tallafocs. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 60. - La franja perimetral de seguretat és 

-
pacte d’un incendi. Font: GVA

1 Silvicultura preventiva 
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JOC DE ROL

La forest valenciana no para d’estendre’s,
la gestionem?

La Gestió Forestal Sostenible ha d’in-
tegrar-se en tota actuació per a la 
prevenció d’incendis forestals, per-
què busca la millora i el manteniment 
del medi forestal. L’autoprotecció de 

   VEÍ/VEÏNA

Objectiu

“El bosc està brut, per això s’ha pro-
duït l’incendi forestal”. “Cal netejar 

-
cions populars reclamen una gestió 
forestal de les nostres forests, però 
des d’una visió excessivament ur-

que la deixadesa forestal compor-
ta un augment del risc d’incendis, la 
Gestió Forestal Sostenible aplicada a 
entorns urbans pot aconseguir millor 
un equilibri entre l’autoprotecció i les 
funcions ecològiques de l’ecosiste-
ma.

El plantejament del joc de rol consis-
teix en l’existència, des de fa molts 

-
te directe amb una forest, en aquest 

de protecció. No disposa de franja 
perimetral de seguretat ni, per tant, 
d’autoprotecció davant un impacte 
directe del foc. L’autoprotecció ha de 
garantir-se per als residents, però no 
de qualsevol manera, ja que es tracta 
d’un ecosistema d’alt valor ecològic.

Presentació de la problemàtica

Tota la vida ha estat estiuejant en la 
seua segona residència. Argumen-

-
ment, més enllà del seu habitatge, 
eliminant tot el sotabosc i molts 
arbres. El seu únic interés. Passeja 
per la forest com un parc urbà. No 
és conscient que viu en un ecosis-
tema forestal, amb unes funcions 
ecològiques que respectar. 

Activista i profundament con-
vençut que la silvicultura preven-
tiva no cal si les persones ja no hi 
viuen. Pretén que s’enderroquen 
els habitatges i es restaure l’eco-
sistema forestal. Defensa una so-
lució a llarg termini i molt comple-

   ECOLOGISTA

ACTIVITAT 5

Introducció

El paisatge actual de la CV mostra 
un territori més forestal i amb major 
quantitat d’arbratge.

vides humanes i béns materials 
pot i ha d’anar de la mà de la con-
servació i gestió de l’ecosistema 
forestal.

Presentació dels rols

   ENGINYER/A FORESTAL

Cal trobar i hi ha un punt d’equilibri. 
L’autoprotecció de les persones 
pot ser compatible amb la conser-
vació i protecció dels ecosistemes 
forestals. 

La franja perimetral convencional 
suposa un canvi dràstic de l’eco-
sistema, però hi ha alternatives 

-
-
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Protegeixen el sòl: eviten l’ero-
sió de l’aigua. Fixen el sòl amb les 
arrels.

-
quint la composició del sòl fores-
tal.

Retenen l’aigua de pluja, man-
tenint la humitat més prop de la 

amb l’ombra.

És aliment i refugi de la fauna.

Alenteix els incendis, gràcies a la 
humitat elevada. El dens fullam 

Posada en comú 

Cada grup explicarà breument el
desenvolupament del seu paper i les 
conclusions.

Conclusió

Extraure conclusions.

Imatge 64. - Desenvolupament de la ve-

Imatge 66. - Zona de contacte entre 

Font: Medi XXI GSA.

Imatge 65. - Zona de contacte entre 

Imatge 67. -
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És una alternativa a la silvicultura pre-
ventiva clàssica de maquinària. Con-
tràriament al que es puga intuir, el foc en 
aquesta ocasió és el nostre aliat. El foc 
sempre ha sigut una eina de gestió per 
als habitants i treballadors rurals, però, 
en molts casos, s’executava sense con-
trol, ocasionant incendis. Es tracta d’una 
eina de prevenció d’incendis forestals 
molt econòmica, ara professionalitzada. 
Consisteix a reproduir un xicotet incen-

baixa intensitat), amb la intenció d’eli-
minar combustible de la forest, sempre 
en condicions de màxima seguretat i 

-
peratura i amb un dispositiu d’extinció).

SABIES QUE...?

ecològic, són compatibles amb els nostres ecosistemes mediterranis i reintrodueixen l’efecte de 

determinats hàbitats i millorar la biodiversitat.

amb ovelles, cabres, cavalls i vaques, etc., s’han d’afavorir per a gestionar el combustible. 

són més tranquils i aptes en zones amb més presència de persones. En canvi, els cavalls se-
rien d’utilitat en zones més deshabitades, per ser més espantadissos. Els ramats d’ovelles i 
cabres tenen l’avantatge que es complementen en els seus gustos alimentaris i ofereixen un 

-
sos forestals, en aquest cas vegetació com 
a aliment per al bestiar. Genera múltiples 

faça de manera sostenible, evitant la sobre-
pastura en la forest. Com que el bestiar ja 
no està tancat, concentrat i estressat, com 
en ramaderia intensiva, millora la qualitat de 
productes com la llet, carn, llana, etc. També 
millora la qualitat del sòl forestal, per l’apor-

mobilitzant llavors de diferents espècies 
entre zones forestals, pels excrements, i obrint espais a la llum. A més a més, lluita contra el 
despoblament rural, per generar bioeconomia i treball rural.

Imatge 68.
: Medi XXI GSA.

2 Crema prescrita

3 Ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis

Imatge 69.
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SABIES QUE...?

Es denomina estructura en mosaic agroforestal la combinació d’espais forestals i cultius. Combi-
-

4 Sector primari i bioeconomia agroforestal

5
prevenció d’incendis.

de la conselleria competent en prevenció d’incendis forestals) i una a xicoteta escala local.

contribueix a la propagació dels incendis per paisatges homogenis. L’activitat econòmica del 
-

La prevenció de Grans Incendis Forestals 
implica intervindre a escala de paisatge i re-

-

les forests.

La societat pot contribuir a la bioeconomia 
com a consumidors de productes del sector 

-
-

ra, població al territori i evitant el despoblament rural.

Imatge 70. - Camp de cultiu prop de zona forestal. 
Font: Medi XXI GSA.

Imatge 71.

50
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infraestructures de prevenció d’incendis forestals:

Els observatoris forestals, -
nera primerenca del començament d’un incendi.

Els punts d’aigua, per a obtindre el recurs aigua en l’extinció.

Les pistes i camins forestals, per a garantir l’accés a l’incendi dels mitjans d’extinció 
terrestres de manera ràpida i segura i als punts d’aigua.

Les zones de discontinuïtat de combustible vegetal -

en la feina d’extinció.

Observatoris forestals

Serveixen per a establir una xarxa de vi-
gilància que puga avisar de manera pri-
merenca del començament d’un incendi. 
També serveixen per a transmetre comu-
nicacions entre els diferents mitjans de 
prevenció d’incendis existents en la forest, 
i amb les centrals de prevenció d’incendis 
forestals i presa d’informació meteorològi-
ca o una altra en temps real.

-
tuen en els punts de major altitud del terri-
tori amb major visibilitat. 

Punts d’aigua per a l’extinció

Disposar d’aigua de manera ràpida i assegurada és un element fonamental en les tasques 
d’extinció d’incendis forestals per als mitjans d’extinció terrestres i aeris. 

Imatge 72. Font: GVA.

Imatge 73.
GVA.
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Imatge 74. - Pista forestal que permet la vigilància 
preventiva d’incendis forestals entre altres funcions. 
Font: GVA.

Discontinuïtat natural: no les crea l’ésser 
humà. En zones on no hi ha prou vegeta-
ció perquè el foc es propague molt inten-
sament. Àrees rocoses, arenals, espais 

-
tació, etc.

 la crea l’ésser 
humà, algunes vegades a propòsit dels 
incendis forestals i altres no. Camps de 
cultiu en producció, embassaments, pe-
dreres, àrees tallafocs, etc. 

Imatge 75. - Discontinuïtat natural. Font: GVA.

Imatge 76. -
diu en producció, verd després d’un Gran Incendi Fo-

XXI GSA.
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Pistes i vials 

Garanteixen l’accés a propietaris, gestors i 
usuaris a la forest. Donen accés a altres in-
fraestructures de prevenció com els depò-
sits o els tallafocs. El Servei de Vigilància 
Preventiva i l’operatiu d’extinció també les 
utilitzen amb els seus mitjans terrestres: 
maniobres d’extinció, treballs forestals, vigi-
lància i tasques de dissuasió i informació.

Zones de discontinuïtat de combustible

Àrees tallafocs, franges perimetrals, faixes auxiliars, etc. Totes aquelles àrees on es talla o 
-

distingeixen dos tipus de discontinuïtats:

Imatge 78. - Àrea tallafocs durant un incendi forestal. 
Font: GVA.

Imatge 77. - Àrea tallafocs. Font: GVA.

SABIES QUE...?

Malgrat les creences populars, les àrees tal-
-

52



2

53

Imatge 79. 

-
gir per motius d’autoprotecció les persones i els seus béns materials. Es localitzen en zones 

-
tatges, etc. També s’apliquen a zones de contacte amb l’ús recreatiu o industrial. Es dissen-

n’hi ha, l’operatiu d’extinció pot centrar més l’esforç a salvaguardar el patrimoni forestal i els 
incendis forestals no es poden fer tan grans.

Són les franges perimetrals de seguretat.

segur a l’operatiu d’extinció. Contribueixen a establir un mosaic agroforestal a escala de pai-
satge.

estratègia comuna, l’!"#$%#&'(%)*+"%(,. La idea gira entorn del concepte del mosaic agro-

paisatge. Un mosaic format per diferents àrees de discon-

connectades en xarxa: cultius en producció, masses fores-
tals gestionades, etc. D’aquesta manera, s’intervé a escala 
de paisatge rural, l’única solució per a fer front als GIF. Imatge 80.

GVA

Imatge 81.

Dur a terme l’!"#$%#&'(%)*+"%(,

prevenció, la innovació i la gestió. Suposa un canvi de model socioeconòmic i cultural. 
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JOC DE ROL

Crema prescrita. Foc contra foc.

Explicar l’ús del foc com a eina de pre-
venció d’incendis forestals i de diver-

-
ceptació social del foc prescrit.

   BOMBER/A FORESTAL

Objectius

Un/a bomber/a forestal comunica al 
veïnat que viu en la zona pròxima, en 
nom de l’equip, que l’actuació es farà 
i que s’executarà amb totes les garan-
ties de seguretat. El veïnat s’espantarà 
si veu foc pròxim als seus habitatges, si 

quan veja el foc, pot telefonar al 112. En 
-

deren una actuació molt perillosa. No 

Presentació de la problemàtica

d’experiència en el sector. Amb for-
mació especialitzada en cremes 
prescrites. 
Argumenta que es tracta d’una acti-
vitat realitzada només per professio-

-
mitada, en aquest cas. 

ACTIVITAT 6

Introducció

Una crema prescrita consisteix en la 
crema controlada d’una zona fores-

-
da, executada amb unes condicions 
meteorològiques concretes i amb la 
disposició de mitjans d’extinció per 
a controlar possibles fuites de foc. Al 

-

element de l’ecosistema.

Sempre ha viscut prop i en contacte 
amb la forest i ningú de fora li ha d’ex-
plicar el que s’ha de fer. En aquesta ac-
tivitat hi ha foc i, per tant, hi ha perill. Es 
tracta d’una tècnica que no es coneix, 
massa nova. Aquesta és la meua forest 
i no es crema. Hi pot haver molèsties 
per fums.

   VEÍ/VEÏNA

Establir el debat entre els dos perso-
natges. 

Conclusió

Extraure conclusions.

Presentació dels rols

El foc és el nostre aliat. Ens ajudarà a 
previndre incendis d’alta intensitat. 
Eliminem combustible disponible amb 
bones condicions meteorològiques 

elevada, etc.) i tenim aigua disponible 
en cas d’emergència. 

El foc és una eina de treball més barata 
-

Conclusió

Posada en comú 

Imatge 82. - Desenvolupament de la crema 
prescrita i operatiu en vigilància. Font: GVA.
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ACTIVITAT 7
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infraestructures de prevenció.

En la imatge següent podem veure diferents tipus d’infraestructures preventives.
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L’extinció d’incendis forestals

3

1 Com apaguem els incendis?

Normalment, creiem que el foc només es pot apagar amb aigua, però si ho pensem bé, hi ha al-
tres maneres de fer-ho. N’hi ha prou amb desactivar la reacció en cadena, eliminant un dels tres 
elements de la següent manera:

RECORDA

Sufocant la calor amb aigua.

1 Neutralitzant la calor

Privant el foc d’oxigen, cobrint el foc amb 

2 Neutralitzant el comburent

Eliminant o aïllant la vegetació per a evitar 
que el foc continue propagant-se.

3 Neutralitzant el combustible

Imatge 84. - Triangle del foc. Font: Medi XXI GSA.

2 Tots els incendis poden extingir-se?

Tots els incendis acaben extingint-se. No obstant això, hi ha una diferència substancial entre que 
l’incendi forestal es controle i apague per la nostra acció directa d’extinció ràpidament o siga per 

cultius, etc.) o han millorat molt les condicions meteorològiques. 

capacitat d’extinció. Per molts mitjans d’extinció que s’hi destinen, no hi ha major garantia d’un 

perill.

En aquests casos, la millor manera de fer-hi front és treballar en la prevenció, implementant les 
mesures i accions estudiades per a evitar que ocórreguen.

3 Qui apaga els incendis forestals?

Quan es detecta un incendi forestal s’activen i mobilitzen mitjans i recursos humans i materials 
per a extingir-lo com més prompte millor.

prompte millor, una sèrie de recursos. Fan una valoració i, en els primers minuts, si les condicions 
són les normals, el foc té una progressió lenta i resulta fàcil extingir-lo. En cas de no poder apa-
gar-lo, se sol·licita la mobilització de més mitjans i del director d’extinció.

SABIES QUE...?

individual, adequat als riscos previstos en les actuacions. Calçat de protecció, ulleres de protecció, casc 
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Imatge 86. 
: GVA.

Imatge 85. - Helicòpter fent una descàrrega. Font: GVA.

En terra:

Bombers i bomberes forestals, camions auto-
bombes. Ataquen directament el foc. 

Els bombers utilitzen eines manuals com la 

 ras-

Les  són camions dotats amb 
gran capacitat d’emmagatzematge d’aigua i 

d’extinció.

A tots aquests mitjans se li suma la presèn-
cia d’altres com les Forces de Seguretat de la 
Guàrdia Civil, Policia Nacional i Local , Creu 
Roja i, segons la magnitud de l’incendi, Unitat 
Militar d’Emergències.

En aire: 

, ataquen indirecta-
ment el foc, des de l’aire. Carreguen aigua en 
punts pròxims com rius, el mar, llacs o basses.

en quantitat d’uns 1.600 litres, també poden 
-

ades zones estratègiques.

Els avions poden fer la càrrega d’aigua en terra 
-

Imatge 88. - Mitjans aeris i terrestres d’extinció. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 87. - Avió fent una descàrrega. Font: GVA.
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4 Què podem fer per a ajudar a l’extinció?

En cas d’incendi forestal, el principal és atendre les indicacions dels serveis d’emergència i seguir 
les ordres d’evacuació, si n’hi ha. Mentre s’espera, segueix aquests consells d’autoprotecció: 

Si et trobes en una casa i el foc s’hi acosta...

1

mànega llarga, calçat tancat i una mascareta o mocador humit i escorregut. Evita teixits 
sintètics!

2 Tanca totes les entrades i corrents d’aire, gas i llum

3 Emmagatzema aigua

-

en cas d’incendi, no la malgastes.

Quan el foc estiga pròxim a ta casa, arremulla el sostre i els elements sensibles més 

Activa els aspersors i el sistema de reg automàtic només uns moments abans de l’arri-
bada de l’incendi. No ho faces abans, es produiria un descens de la pressió de la xarxa 

4 Retira el material combustible

5 Defensa’t dels focus incipients

Sufoca cendres i espurnes amb mànegues, poals d’aigua, eines o terra.

6 Vehicle orientat a l’eixida

S’hauran de col·locar en posició contrària i protegida respecte a la direcció d’avanç del foc.

7 Recorda mantindre’t atent a les ordres d’evacuació

-
cendi forestal, elaborat per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del 
Ministeri.

RECURS EDUCATIU

QR.4
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Si et trobes en un cotxe i et veus envoltat de foc...

1 No conduir cegament a través del fum dens

2 Encendre els fars i els llums d’emergència

4

Jau en el sòl del cotxe i cobreix-te nas i boca amb un mocador o tela humida, si pots.

3 Busca un lloc per a detindre el vehicle on el sòl estiga nu de vegetació

5

Si camines per la forest i hi ha un incendi en les proximitats...

1 Evita llocs perillosos

Els llocs amb gran acumulació de combustible o situats vessant amunt de l’incendi. Queda’t 

2 Desplaça’t de manera intel·ligent i segura

buscant vessant avall la cua de l’incendi o zona cremada.

3 No vages mai vessant amunt

4

5 Si et veus envoltat, protegeix-te de la radiació

Jau en terra, darrere d’una gran roca, un tronc o en una depressió, i cobreix-te amb terra 

causa de l’incendi).

Aquestes recomanacions no garanteixen la teua supervivència, però et donen més proba-
bilitats. L’única regla segura és evitar l’incendi.

Imatge 89. - Alguns consells d’autoprotecció. Font: Protecció Civil i Emergències del Ministeri.
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Un incendi forestal al pati del meu col·legi

Aquesta adaptació del clàssic joc 
de pati, el tocar i parar, pretén, mi-
tjançant un joc de rol dinàmic i un 
debat a posteriori, que els alumnes 

-
posa un Gran Incendi Forestal.

sobre el paisatge actual, a més de les 
-

rals com primàries) i les seues con-

les activitats econòmiques). També 
els riscos als quals s’exposa l’operatiu 
d’extinció, mostrant indirectament el 

-
tinció.

L’escenari recull, per tant, molts dels 
problemes en aquesta matèria en el 
nostre territori: 

incompliment i inacció de mesures 
d’autoprotecció i prevenció d’incen-

-
guretat d’una àrea recreativa i d’una 
urbanització en risc), 

falta de formació i sensibilització que 
evite focs negligents, 

falta de gestió forestal, pèrdua de 

expansió de masses forestals) i pai-
satge continu, etc.

Objectius

ACTIVITAT 8

Aula i projector.

Targetes d’assignació de rols, pa-

-

-
ta de rol).

del foc).

Material 

Instruccions

FASE DE PREPARACIÓ PRÈVIA

A l’aula, amb projector adequat, es 
reproduirà el següent material audio-
visual d’impacte i sensibilització, de 
manera prèvia a l’activitat. 

IF Vilafamés IF Xàbia Benitatxell

IF Beneixama IFF Andilla/C.Pallás

IF Rafelguaraf
QR.5 QR. 6

QR.8QR.7

QR.10QR.9
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A continuació, es preparen les targetes 
de rol. 

-
di forestal 

-
cendi forestal

Formacions forestals

Imatge 90. : 
Medi XXI GSA.

Imatge 91. - Formació de matoll. Font: Medi 
XXI GSA.

Imatge 92. : 
Medi XXI GSA.

Per als cultius:

Imatge 93. 
: Medi XXI GSA.

Imatge 94. : Medi 
XXI GSA.

Per a la urbanització:

Per als bombers i els seus mitjans:
Com que es tracta d’una zona de con-
tacte entre sòl urbà i forestal, hi haurà 
dos tipus de bombers: urbans i fores-
tals.

Imatge 95. : SGISE.

Imatge 96. -
tat Valenciana. Font: Consorci Provincial de 

. 

Imatge 97. 
. 

61



62

FASE DESENVOLUPAMENT 

Es representa el desenvolupament d’un Gran Incendi Forestal amb alta intensitat 
i rapidesa, amb l’ajuda de l’esquema de la pàgina següent. L’única regla del joc és 

A continuació es disposen els rols durant el joc:

poden fugir del foc hauran de roman-

Les espècies de fauna que poden 
fugir del foc hauran de fugir, sense 

-
-

ta).
Els representants de persones hauran 
de fugir del foc, en sentit contrari al 

afectar) per l’alumne que represente 
-

na negligent que ha iniciat el foc, els 
residents de la urbanització, els agri-
cultors.

Els bombers i les bomberes es queda-
ran, per a la defensa i autoprotecció, 

indique el professorat, hauran de reti-
rar-se abandonant la seua posició per 
a la seua autoprotecció. El camió au-
tobomba es cremarà.

Els representants de l’olivar quedaran 
un poc afectats pel foc, immòbils.

FASE DEBAT I REFLEXIONS

Després de l’activitat, es farà un torn de debat i resultats.

Imatge 99. : GVA. 

Imatge 98. - Massa forestal cremada complement. Font: GVA. 
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Àrea
recreativa

Pinada circumdant Olivar en producció

Urbanització
Cultiu de taronges
abandonat i forestat

A.1

= =

A.3

A.3

A.5

A.1 A.3 A.5

A.0

A.1

A.8

A.7

A.3A.2

A.3A.2

A.3A.4

A.3A.4

A.3A.6

A.3A.6

A.12

A.3A.9

A.3A.10

A.3A.11

A.3A.13 A.3A.14

A.3A.15

A.3A.16

Conat < 1 ha. Incendi > 1 ha.
Fuita de

foc A.3
-

tat d’incorporar més alumnes al rol.

A.3A.9

A.3A.10 A.17
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A.0 Persona negligent

A.5 Foc ++

Focus inicial: espurnaA.1

A.3 Foc +

HerbassarA.3A.2

MatollA.3A.4

Pinada extensaA.3A.6

Focus secundari 1

Cap incendi

A.3A.9

A.7

A.8

A.3A.10

OliveresA.3A.11

Persona agricultor/aA.3A.12

Cultiu forestatA.3A.13

Persona bomber/aA.3A.14

Habitatge/sA.3A.15

Persona residentA.3A.16

Camió autobombaA.3A.17
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La restauració postincendi

4

1 Fases de la restauració postincendi

Després d’un incendi pareix que només queden cendres, però hi ha pistes i indicis que ens poden do-
nar molta informació sobre aquest. 

del foc.

Aquesta investigació de causes és duta a terme pel Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis Forestals 
GOIIF), format per Agents Mediambientals. 

Una vegada esdevingut l’incendi forestal, hem d’aprofundir en l’origen d’aquest. Com ha ocorre-
gut? On s’ha iniciat? Per què? Com ha afectat la zona? Són preguntes que han de tindre respos-
ta en la nostra societat i davant aquesta amenaça.

1 Investigació de les causes

2 Valoració i actuacions postincendi

La forest cremada és capaç de recuperar-se per si ma-
teixa, sense intervenció humana. De fet, després de 
pocs dies de l’incendi i les primeres pluges, comencen ja 
a aparéixer els primers brots verds. De manera natural, 
la forest necessita el seu temps.

Podem ajudar la naturalesa a accelerar aquesta recupe-
ració mitjançant diverses opcions. Una de les més po-
pulars són les repoblacions o plantacions introduïdes. 

regió mediterrània.

-
da. Per exemple, si una mateixa zona es crema cada 

ha tingut temps a generar llavors perquè tornen a 
créixer nous arbres. La capacitat de regeneració no 

abeuradors), tallada d’arbres que generen risc de 
-

restals, control d’erosió dels vessants amb troncs 
.

Imatge 100. - Severitat alta. Font: GVA.

Imatge 101.
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Ha ocorregut un Gran Incendi Forestal. La nostra llei forestal estableix l’obligació que els te-

previsible la regeneració natural a mitjà termini de la zona afectada. El propietari és un ajun-
tament i els seus veïns estan impacients i volen començar a fer plantacions de manera imme-

i cal que els ajudes. Ordena en el temps les següents actuacions postincendi segons el pro-
tocol i explica-les correctament als veïns -poden ser altres alumnes.

ACTIVITAT 9

Curant la forest, restauració postincendi

Actuacions d’emer-
gència

Anàlisi i avaluació de 

Una vegada produït l’in-

i es determinen les actua-

Millora dels camins

Tallada d’arbres cre-

un risc de caiguda. 

Construcció de menja-
dores i abeuradors per 
a atraure de nou la fau-
na local. 

Construcció de ba-
rreres antierosió en 
vessants i camins, per 
a evitar corriments de 

pluja. 

Reconstrucció de mu-
rets i bancals preexis-
tents.

-
zació i mobiliari públic.

Restricció de pas i pas-
tura.

Incendi forestal i la 
seua extinció.

Seguiment de l’evo-
lució i

actuacions a mitjà i 
llarg termini.

Seguiment de
plagues i malaties fo-
restals. 

Erosió de sòl. 

Regeneració natural.

Actuacions de repo-
blació. 

Instal·lació de trampes 
per a la detecció de 
plagues. 

Tractaments i actua-
cions necessàries.

Actuacions de con-
trol de la regeneració 

-
minació de plançons 
nous).
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A continuació es disposen una sèrie de consells i recomanacions, en relació a bones pràctiques 
que podem fer durant la llarga fase de restauració postincendi.

2 Què podem fer per a ajudar a la restauració postincendi?

1 Informar el nostre ajuntament

2 Col·laborar amb l’Administració

3

Xafar la capa de cendres i els brots nous de vegetació. En concret, la capa de cendres, en-
cara que sol durar poc en el sòl per l’acció de vent i pluja, és una capa de sòl amb molts nu-
trients i molt valuosa perquè la vegetació que hi havia es puga regenerar naturalment sense 
fer falta una repoblació. Transitar només per pistes i vies d’accés en cas de necessitat.

4 Col·laborar en accions voluntàries i populars

ciutadana. Per exemple, si és adient tècnicament, repoblacions o instal·lació de menjado-
res/abeuradors per a la fauna silvestre. No actuar per compte propi en el medi natural.

5

Fer difusió d’aquesta sèrie de consells i recomanacions. La desinformació ha d’evitar-se en 
aquest procés.

Imatge 102.

Imatge 103. 
silvestre integrats visualment. Font: Medi XXI 
GSA.
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Ens n’anem d’excursió! A investigar una zona cremada de la 

hem dut a terme alguna actuació per a ajudar-la.

València

Alacant

Castelló

OBSERVANT LA RESTAURACIÓ POSTINCENDI

Visita a una forest incendiada

Població o poblacions afectades.

Utilització de mitjans d’extinció. 
Aeris / Terrestres.

Espècies afectades. Arbres / Matollar

Causa de l’incendi. Intencionat /
Accidental / Natural / Negligent.

Treball en aula

Recaptar prèviament informació a través d’Internet:

Observar la regeneració natural 
de la forest. Comptar el nre. de 
plantes / cm de sòl.

Observar si hi ha peus cremats i 

Localitzar actuacions postin-
cendi realitzades: actuacions 
contra l’erosió, extracció d’arbres 
cremats, repoblacions, menja-
dores, abeuradors, reposició de 
bancals, trampes de plagues, etc.

Treball en camp

1

2

3

4

5

6

1

2

3

ACTIVITAT 10

-

QR.11

Fer una eixida de camp a una zona 
incendiada, sent els objectius:
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1

Les forests
valencianes
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La nostra forest, la mediterràniaforest lla med

1

1 Conceptes clau 

Ecosistema i els seus tipus
1

Ecosistema

Biocenosi Biòtop - bio=vida, top=lloc
éssers vius energia solar, vent, terra, pluja, sòl

Imatge 106. - Ecosistema terrestre. Parc 

GVA.

Imatge 107. - Ecosistema aquàtic. Fons 
Posidonia oceani-

ca
qualitat d’aigua. Font: GVA.

Imatge 105. - Components d’un ecosistema. Font: Medi XXI GSA.

Factors biòtics
Amb vida / Bio 

Factors abiòtics
Sense vida / A = no / Bio = vida

-
bleixen entre aquests.

Terrestres:

sòl i obtenen l’oxigen per a respirar de l’atmosfera.

-

-
pirar.

Mixtos:
-

gua. Reuneixen zones humides com albuferes, sur-
gències o ullals, marjals.

Imatge 108. -

Font: GVA.
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1

És un territori delimitat i concret on es reuneixen les condicions de vida concretes i necessàries 
perquè hi visquen i es puguen relacionar les espècies o les poblacions a les quals es refereix. 
No s’ha de confondre amb biòtop, que es refereix a comunitats biològiques.

Cada tipus d’hàbitat pot ser assimilat a un tipus de vegetació en funció de la seua estructura 
-

Hàbitat
2

Imatge 110. - Vegetació de zona humida. Font: Medi 
XXI GSA.

Imatge 109.

Són termes equivalents, no obstant això, te-

arbustiva, matoll o herbàcia, que complisca o 
puga complir funcions ecològiques, produc-
tives, de paisatge o recreatives. Això inclou 

-
coles abandonats i colonitzats per vegetació 
forestal. Se n’exclou la vegetació dels cultius 

-

-
titud, anomenem forest a tota la varietat 

i condició legal de “forestal”: massissos i se-
-

veses, pastures, matolls, etc.

3
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Massa forestal
4

5

Imatge 111. Imatge 112. - Vegetació de masses forestals. Font: 
Medi XXI GSA.

Imatge 113. - Vegetació de pastures. Font: Medi XXI GSA. Imatge 114. - Vegetació dunar. Font: Medi XXI GSA.

És un tipus d’ecosistema fo-

presència d’arbres, d’una o 
diferents espècies, i a vega-

per davall del dosser de co-
pes, matolls, herbàcies, lianes, 
etc.).

Bosc
6

per ombra de 
les copes dels 

arbres.

Imatge 115.

Biomassa

relativa a la vegetació, és un recurs natural i renovable que comunament s’empra com a font 
d’energia.

7
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1

-
lenciana, valor extraordinàriament elevat si es té en compte que la Comunitat Valenciana a penes 

Accedeix al codi QR per a consultar l’Estratègia de biodiversitat de la Comunitat Va-
lenciana, Horitzó 2030, si desitges ampliar informació.

8

agrupar segons grup botànic:

Gimnospermes:
sperma = llavor i gimno = nua, llavor nua). Agrupa més enllà de les 

-
-
-

generalment més tova i amb resina en el seu interior. Exemples: pins, savines, ginebres, etc.

Angiospermes:
sperma = llavor i angio 

-

dura. Exemples: carrasques, sureres, roures, etc.

QR. 12

Biodiversitat
9

diversitas = varietat). Es refereix a la varietat d’éssers vius 
que alberga un ecosistema.

litorals.

SABIES QUE...?

Medi ambient
10

Es parla de medi ambient quan ens referim a l’espai on es desenvolupa la vida dels éssers 
humans. 
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SABIES QUE...?

Es denomina planta a tot orga-
nisme amb capacitat fotosintèti-
ca i sense capacitat locomotora. 

Les algues verdes ancestrals 
van evolucionar i van desenvolu-

de protecció de les seues llavors 

Hui dia encara podem veure en 
les nostres forests autèntics fòs-
sils vivents com les falgueres.

Consulta aquest codi QR per a 
veure una mostra dels represen-
tants que podem veure prop de 
nosaltres.

Imatge 116. - Evolució de les plantes. Font: Medi XXI GSA.QR. 13
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ancestral
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1

2 La forest mediterrània, la nostra forest

Imatge 119.

Quan pensem en la paraula forest solem imagi-
-

com ja hem vist anteriorment, el seu concepte 
-

tant, que ajudarà l’alumnat a interpretar més 
adequadament el patrimoni forestal valencià.

-
dis forestals.

-
tible al foc.

1

Vegetació en creixement. La vegetació creix constantment, ja que rep moltes hores de 
2

Tempestes seques. No són rares les tempestes seques a l’estiu, amb aparat elèctric i 
llamps que poden caure sobre la vegetació i provocar un incendi.

3

Imatge 117. -
da. Font: GVA.

Imatge 118. - Forest 

GSA.

Califòrnia
Xile central 
Conca mediterrània
Cap occidental
Sud-oest Austràlia

Com vivim en la conca del mar Mediterrani, la nostra forest natural és la mediterrània. La forest 

-
sos aproximadament), limitant i condicionant la vida en el medi forestal. Aquest clima no existeix 
només en la conca del mar Mediterrani. 
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Les forests valencianes

2

11 La forest valenciana, la nostra meitat

Imatge 120.

La Comunitat Valenciana té una  de les quals aproxi-
 són forestals La Comunitat Valenciana 

Escala estatal

28 
milions ha

10,5
milions ha
no arbrades

18,5 
milions ha
arbrades

Escala autonòmica

Illes Canàries - 77 %

Astúries - 73 %

 69 %

Cantàbria - 69 %

 69 %
Extremadura - 69 %

 63 %

La Rioja - 62 %

Navarra - 61 %

Ceuta - 58 %

Aragó - 57 %

Comunitat de Madrid - 55 %

Comunitat Valenciana - 55 %

Castella i Lleó - 53 %

Andalusia - 51 %

Castella-la Manxa - 45 %
Regió de Múrcia- 45 %

Illes Balears - 45 %

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Imatge 121.

Escala provincial

55 % 66 % 

34 % 

2
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2

SABIES QUE...?

Imatge 123.
XXI GSA.

excel·lència en matèria forestal.

Correspon, per exemple, per fer-nos-en una idea, 
a un quadrat de 100 metres per 100 metres. O a 2 
camps de futbol junts, prenent com a mesura un 

Escala comarcal i municipal

1,3 
milions ha

55 % 

Imatge 122. 

Castelló
València

Alacant

Imatge 124. - Estat forestal de les comarques valencia-

Sòl forestal

Sòl no forestal

teu municipi en el següent codi 
QR. Obri el desplegable de “Sòl 
forestal” i clica en el PDF “Distri-
bució per terme municipal del sòl 
forestal del PATFOR”.

PER A SABER-NE MÉS...

QR. 14

+ 

5

- 

1.

2. L’Alt Millars 

3. El Racó d’Ademús 

4. La Canal de Navarrés 

5. L’Alcalatén 

1.

2.

3. La Ribera Baixa 

4. València 

5.
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Imatge 128. - Paisatge en mosaic agroforestal de cul-
tius de secà i masses forestals. Font: GVA.

Imatge 127. - Incendi forestal. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 129.

Imatge 125. - Zones de contacte entre usos, 

Imatge 126.

Aquesta colonització no sempre és positiva si no es gestiona correctament, perquè perdem el va-
luós mosaic agroforestal en prevenció d’incendis forestals. Un mosaic és una composició de xicote-

La colonització forestal dels camps abandonats es produeix perquè la vegetació forestal creix i ocu-

sense solució.

Malgrat les creences populars, les nostres forests no 
pateixen d’un problema de desforestació. A Europa, 

-

agricultors. 

Arbustos i matollsHerbassarCamp abandonat / erm

Grans 
concentracions 
humanes

Grans masses 
forestals

Bosc
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2 Com són les nostres forests?

Imatge 130. - Detall de la fulla i del fruit de la coscolla      

Es denominen pinades les masses fores-
tals on dominen com a espècies d’arbres 

-
cies), i savinars, on dominen les savines 

Pinades de pi blanc . 
Com hem comentat, es tracta del pi més 
àmpliament distribuït pel Mediterrani i 

-
sisteix especialment bé la sequera. Les 
masses més extenses apareixen al sud de 

València i al nord de la d’Alacant. Ha sigut 
el pi més afavorit per les repoblacions fo-
restals.

1 Pinades i savinars

Imatge 133. 
Ministeri.

Forest arbrada

Les forests arbrades ocupen en el territori valencià un 54 %
pinades de pi blanc 72 %

pobres i de creixement relativament ràpid. La seua persistència està estretament associada al rè-
gim d’incendis. D’entre les frondoses, l’espècie més abundant és la carrasca o alzina 

gran biodiversitat i més de 20 tipus de formacions. La garriga és la formació arbustiva majoritària, 

1,3 
milions ha

55 % 

Desarbrada
46 % 

Arbrada
54 % 

Imatge 132. 

Imatge 131.

79
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GSA.

Imatge 134.

Observa d’una forma molt visual les diferències entre les diverses espècies 

elaborada pel CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de 
Pots imprimir la làmina per a dur-la al treball de camp o penjar-la en 

classe.

Imatge 135.
GVA.

Imatge 136.
Font: GVA.

QR. 15

PER A SABER-NE MÉS...

Pinades de pinassa i pi roig 
-

La pinassa està present àmpliament en 

Castelló i València. Va ser afavorida per les 
repoblacions, podent-se establir en més 
zones que les actuals.

Pinades de pi pinastre . 
Les pinedes valencianes de !"#$%&'( se si-
tuen principalment a les serres d’Espadà, 

També han sigut objecte de repoblació 
les comarques del Racó d’Ademús, Els Se-
rrans, la Vall d’Aiora i la Canal de Navarrés 

. Tenen 
escassa representació a la Comunitat Va-
lenciana, apareixent puntualment. No obs-
tant això, hi ha àmplies zones per la regió 
valenciana on podria desenvolupar-se.

Les cupressàcies. Formen boscos este-
paris poc densos. Les formacions arbòries 
de Juniperus es distribueixen de manera 

-
teriors del centre i nord de la Comunitat 
Valenciana. Són especialment abundants 

80
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2 Carrascars i suredes.

Imatge 139.

Imatge 141.
GVA.

Imatge 140.

Imatge 138. -

Balears.

Es denominen carrascars les masses fo-
restals on domina com a espècie la carras-
ca , i sureda, 
on domina la surera

Carrascars
Aquesta espècie d’elevat valor ecològic és 

-
-

nitat Valenciana. L’actuació que l’home ha 
exercit sobre el territori, a través de l’agri-

fusta, el carboneig, etc., han conduït al fet 
que hui només representen aproximada-

-
da. Els millors carrascars es conserven per 
les zones interiors de la Comunitat Valen-

-

Suredes . Les suredes 
valencianes es localitzen en quatre encla-
vaments, en dos de manera molt puntual: 

-
-

ment del suro n’ha afavorit la conservació, 
-
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3 Boscos caducifolis i eurosiberians

SABIES QUE...?

Imatge 145. -
GVA.

Dins dels boscos caducifolis, destaquen 
en el territori les rouredes de galer, mas-
ses forestals on domina el -
nea. Destaquen les rouredes del Barranc 

les del Parc Natural de la Font Roja, a Alcoi 

-

creixen els últims boscos eurosiberians de 
la Comunitat Valenciana. Són relictes d’un 
passat glacial, semblants als que hi ha en 

-
metres del càlid mar Mediterrani. Es loca-

-

-
nen d’aurons , avellaners , grévols , teixos 

, etc.

Imatge 143. - Detall del galer o roure valencià 

Imatge 144. 
Medi XXI GSA.

SABIES QUE...?
En les nostres forests és comú trobar una vege-

-

-
, l’apegalosa , l’heura 

 i el lligabosc 
Imatge 142. - .. Font: GVA.

2

Molts boscos caducifolis són boscos de ribera. 
Creixen en els marges dels rius i compten amb 

questa vegetació necessita 

més humit. Es troben adaptats a inundacions pe-
riòdiques.  

Quan es tracta de masses forestals on l’espècie 
d’arbre dominant és l’àlber blanc 

-
lus nigra), pollancredes, quan és l’om -

, omeda, i el salze , salzeda. 

Aquest últim és emprat comunament per nosaltres. De la seua escorça extraiem la salicina, el prin-

més solitari, és el lledoner 
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2

-
-

rennes. Les espècies dominants són el 

Chamaerops humilis Rham-
nus alaternus). Un exemple de màquia 
mediterrània es troba a la Devesa de l’Al-
bufera de València, al Parc Natural de l’Al-

Imatge 147. 

SABIES QUE...?

, planta perenne 
-
-

-
secat són molt diversos i tenen funcions molt 

-
ció, graneres, etc.).

Imatge 149.
-

Forest no arbrada

1 Garriga o matollar baix

Són matolls de poca altura. És la formació 
arbustiva majoritària de la Comunitat Va-
lenciana. Inclou diverses espècies vege-
tals, totes amb moltes branques i poca al-

). 

Imatge 146. - Garriga mediterrània. Font: Medi 
XXI GSA.

Imatge 148. - Màquia de llentiscle en un clap de 

Entre els múltiples tipus de formacions no arbrades, a continuació destaquen per la seua 
representativitat les següents:

83
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Stipa tenacissima ).

Imatge 150.
Medi XXI GSA.

Imatge 151. - Ramat pasturant per la forest. Ra-

SABIES QUE...?

La pastura en la forest es fa de manera contro-
lada, per a evitar que els animals que pasturen 

La sobrepastura s’evita mitjançant el control i 
l’atenció del pastor/a sobre el bestiar i establint 
una rotació de zones de pastura, respectant un 
torn sostenible. També es poden limitar espais 

-

pastor/a ha de conéixer les apetències i manies 
concretes de l’espècie del seu bestiar 
cabra, cavall, ase, etc.), segons quines espècies 

Imatge 154. 
zona de protecció. Font: GVA.

Imatge 153. - Ovelles pasturant lliurement. Font: GVA.

Imatge 152. - Rotació de zones de pastura en una 
forest. Font: Medi XXI GSA.

Imatge 156. - Detall d’un 

protectora. Font: GVA.

Imatge 155. - Protecció 
-

GVA.

2
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2
Pinades de pi blanc i garriga, els ecosistemes forestals valencians més comuns. 

Forest arbrada Forest desarbrada

Garriga - 210.967 ha

Matollars de zona humida-saladar - 6.747 ha

Matollars azonals - 10.100 ha

Matollar de ribera - 16.964 ha 

Estepars o brucs mediterranis - 10.460 ha

Fenassar - 24.913 ha

Altres matollars i herbassars - 63.631 ha

Pinades de pi blanc 

Pinades de pi pinastre  - 19.927 ha 

Pinades de pinassa 

Pinades de pi roig  - 6.766 ha

Cupressàcies en arbre 

Carrascars 

Rouredes de galer 

Suredes - 6.700 ha

Altres formacions arbòries - 11.287 ha

Vegetació de ribera - 4.337 ha

S’observa com dominen les mas-
ses forestals de pinedes de pi blanc 

dels carrascars o alzinars 
-

nades de pinassa 

S’observa com la formació més 
abundant és la garriga mediterrà-

-
-
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-
pietat de tots. 

forests. Font: GVA.

Generalitat, a les diputacions, a les enti-
tats locals i a altres entitats de dret pú-
blic. 

Privades: -
-

dividualment o en règim de copropietat.

Privada
55 % 
Pública
39 % 

Desconeguda
6 % 

Les forests segons la propietat poden ser... 

limitat.

Quant a la propietat, les forests valencianes són... 

-
cant i Castelló, en les quals la privada arriba al 63 % i el 71 % respectivament del te-

La propietat pública és majoritàriament municipal, amb un 76 % de la total.

Els propietaris privats i els propietaris municipals són actors clau en les forests, ja que 

privada, que se situa sota les 2 hectàrees.

-
restal.
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Quant a gestió, les forests valencianes es caracteritzen per... 

La gestió privada és escassa, per la falta de rendibilitat, entre altres, condicionada per 

-

-
tat privada ascendeix al 63 % i 71 % respectivament, la gestió es troba molt inactiva, 
perquè és competència del titular, segons normativa vigent.

Imatge 157. -

GSA.

Imatge 158. -

no gestionada per la GVA. Font: GVA.

de la GVA
7 % 

d’altres entitats públiques
24 % 

19 % 

Pública de lliure disposició
8 % 

Desconeguda de lliure disposició
6 % 

Gestionada per la GVA
32 % 

Privada de lliure disposició
54 % 
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No obstant això, a la pregunta de si realment les forests valencianes són gestionades activament en 

per, entre altres raons, la grandària de la parcel·la, la nul·la rendibilitat econòmica, la falta d’informació 
o l’escàs reconeixement social d’aquesta activitat.

En el nostre entorn, l’Administració pot ser considerada com l’únic agent inversor, ja que, en gran 

Per últim, hi ha un problema d’abandó 

-
tals i la desaparició de l’antic mosaic 
agroforestal. Es formen paisatges 
molt vulnerables al foc, agreujant de 

grans catàstrofes com els incendis 
forestals.

N. forests gestionades

Castelló 191 62.383

València 214 302.119

Alacant 174

TOTAL

Taula 3. -

Hi ha una gran biodiversitat de fauna en la forest mediterrània, ja que hi coexisteixen multitud 
d’hàbitats diferents. En matèria de biodiversitat, la Comunitat Valenciana és un dels territoris amb 
major biodiversitat d’Europa, situant-se el nombre d’espècies per damunt de la mitjana de les 

silvestre. D’entre totes, 69 estan vigilades per la GVA i, d’aquestes últimes, 13 considerades en 

3 fauna silvestre

Molts habitants, amagats i amenaçats

Rèptils
Aus
Peixos

Insectes
Cucs

Anèl·lids

Imatge 159. -
Font: GVA.

Imatge 160. - Porc senglar 

Imatge 162.

Font

Imatge 161. Tarentola mau-
ritanica

Imatge 163. -
Font: Medi XXI 

GSA.
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L’adaptació és un procés evolutiu pel qual un òrgan, un individu o una espècie s’acomoden al seu 
entorn i incrementen la seua capacitat de supervivència i la seua funcionalitat. 

En aquest sentit, la prolongada sequera estival, les onades de calor, les temperatures altes, etc., 
restringiran l’àrea de supervivència de moltes espècies forestals.

A continuació, s’exposen les dues grans adaptacions de la nostra vegetació mediterrània, tant 
per a fer front a l’estació més dura i estressant -l’estiu- com al pas d’un incendi forestal.

Mereix especial menció la fauna pol·linitzado-
-

tra i faciliten, per tant, la reproducció sexual de 
les plantes. Aquests animals tenen, doncs, una 
funció vital en els nostres ecosistemes i el medi 
ambient. Exemples d’animals pol·linitzadors són 
les abelles, papallones, formigues, etc.

Tots aquests habitants de la forest es veuran 
afectats d’una manera o altra pels incendis fo-

-
ple, podran fugir, però perdran el seu hàbitat de manera temporal en el millor dels casos. En canvi, 

Imatge 164.
Font: GVA.

Una vegetació diferent: l’adaptació mediterrània

Imatge 165.
Pinus halepensis ), 
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1

La reducció de les fulles és una adaptació 
-

mes i la transpiració, amb la conseqüent 
pèrdua d’aigua per a permetre l’intercan-
vi de gasos amb l’atmosfera. Són bastant 
comuns entre les nostres espècies les 

-
ses o estretes. En casos més extrems, les 

tot desapareixen.

2

Comptar amb un sistema radicular ex-
tens o profund ofereix avantatges da-
vant una sequera prolongada. Permet a 
la planta ampliar la cerca i captació d’ai-

Pinus pinea), que s’ha estimat que s’es-

ocupada per la seua copa.
Imatge 167. 
Font: Medi XXI GSA.

Imatge 166. - Fulles més estretes com a adapta-

Occidental.

Img. 63 - Alcornoques 

Medi XXI GSA.

3

Una adaptació en les fulles per a evitar 
la pèrdua d’aigua interior és que siguen 

D’aquesta manera es controla la transpi-
ració segons la humitat i la temperatura 

-
-

esclero=dura, 
és la capacitat d’algunes espècies de, mitjançant adaptacions de les fulles i altres òrgans 
vegetals, augmentar la seua resistència a la transpiració d’aigua i, per tant, a la seua pèr-
dua -fulles dures, xicotetes, etc. Algunes de les adaptacions més rellevants i que poden 
observar-se directament en camp són les següents:

Imatge 168.

90



2

9191

5

Altres adaptacions en fulles són, per 
exemple, regirar el marge de la fulla, a 

revoluta). També el canvi de color a 
més clar, o l’orientació de les fulles, dis-
minueix la incidència solar i la calor. 

Imatge 170. 
Font: Medi XXI GSA.

6

Altres opcions d’adaptació més extre-
mes són la paralització temporal del 
creixement, una forma de latència o hi-
bernació, que algunes plantes bulboses 

Imatge 171. 

seua acció ha obligat a adaptar-se a moltes espècies vegetals, les anomenades espècies 
,  = foc i = planta, que es troben en zones afectades per incendis i amb el 

temps han desenvolupat mecanismes per a regenerar-se després del foc, però també per 
-

també tenen el seu règim natural o històric d’incendis. Els principals trets que ha adquirit la 
vegetació en ambients de foc són:

Adaptació als incendis forestals

4

La formació de suro en el tronc de l’ar-
bre també serveix per a impermeabilitzar 
de la calor i la sequera. Aquesta adapta-

). També té altres adaptacions en les 

de pèls) pel revés per a evitar pèrdua d’ai-

a desprendre’s completament de tot el fu-
llam.

Imatge 169. 
GVA.
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1

Imatge 175. 

Estratègia rebrotadora

Imatge 174.

La capacitat de rebrotar després del pas del foc és una adaptació indubtable als incen-
dis forestals. Rebrotar és sinònim de ressorgir, de brollar de nou. 

No obstant això, el fet que les plantes rebrotadores persistisquen després d’un incendi 
no implica que no es vegen afectades per la recurrència d’incendis. La recurrència dis-

Imatge 173. 

Imatge 172. G.Pausas.

Les cendres i les altes temperatures estimulen els bulbs subterranis.

Rebrot des del tronc o tija
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Estratègia germinadora

A banda de rebrotar, hi ha una altra estratègia després del pas del foc, protegir les llavors 
-

plica un nou individu –no com el rebrot.

Les plantes no rebrotadores mediterrànies produeixen un banc de llavors protegit d’al-
-

la copa).

No obstant això, la persistència de les poblacions d’espècies no rebrotadores en con-
dicions d’incendis recurrents està determinada per la longevitat del banc de llavors, o 

Llavors en la copa de l’arbre

Imatge 176. - Estepa Cistus spp Imatge 177. - Argilaga ). Font: G. 
Pausas.

Llavors en el sòl

Les espècies amb aquesta adaptació produeixen molta quantitat de llavors i s’emmagat-

incendis forestals per a trencar la latència de llavors del banc.

Es dona en determinades espècies de pins 
-

romanen tancades durant llarg temps pro-

s’obrin amb la calor emesa per l’incendi, dis-
persant les llavors just després de l’incendi i 
permetent una ràpida regeneració de la pi-
nada. Imatge 178. -

GSA.
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Escorça de tronc aïllant

4

Al contrari que totes les anteriors adap-
tacions, hi ha adaptacions que promouen 
que ocórreguen incendis més recurrent-

molt intens, l’anomenat foc de copes.

termini pel foc, hi ha algunes que trauen 
avantatges del fet que ocórrega un incendi 
forestal. El foc assegura la seua descen-
dència per la seua ràpida capacitat de ger-
minar i ocupar el territori. Es tracta d’espè-
cies de les anomenades “ ” -de 
l’anglés “nascudes per a cremar”. 

Imatge 180.

3

Les escorces gruixudes apareixen en zones d’elevades freqüències d’incendis i d’inten-

formada per un conjunt de capes de cèl·lules suberitzades -la paraula ,

Imatge 179.

-
-

incendis. 

Com a exemples d’aquestes espècies se’n troben dues de molt comunes en les nostres 
-

Pinus halepensis), el qual retarda la poda na-

l’estrat arbustiu, esdevinga un foc de copes, en l’estrat arbori, molt més intens.
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Imatge 181.

Imatge 182. -

Imatge 183.

Una vegetació molt nostra: endemismes valencians

Quan parlem d’endemismes valencians ens re-
ferim, lògicament, a espècies -en aquest cas 
plantes- que únicament es localitzen a la Co-
munitat Valenciana. Estan adaptades a unes 
condicions molt concretes que no es donen en 
altres llocs, on els resultaria impossible la vida.

Per tindre una localització tan concreta, una es-
pècie endèmica és més fàcil que desaparega, 
ja que no es troba en més llocs. Per tant, corren 
un elevat risc d’extinció i la seua desaparició, 
molt probablement, serà per sempre.

A la Comunitat Valenciana hi ha 127 espècies 
diferents d’endemismes valencians i conviuen 
amb 218 endemismes ibèrics d’àmplia distribu-

Un exemple d’aquestes espècies endèmiques 
Arenaria valentia), la 
) o la tramussera va-

Lupinus mariae-josephae). 

-
lenciana en una de les regions europees amb 

silvestre.

Imatge 184. -
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4 Les forests valencianes: ecosistemes vius, dinàmics i fràgils

Els ecosistemes estan vius i, per tant, són sistemes dinàmics i canviants, mai estàtics. Les fo-
rests, com a ecosistemes terrestres, tenen el seu propi funcionament i dinamisme. Aquest cicle 

Clap
Ocorre naturalment quan s’allibera un espai 
en el dosser arbori, generalment per la cai-

Regeneració
-
-

ració natural), normalment per la descendència 
dels arbres o per altres espècies que neces-
siten i esperaven més llum des del sotabosc.

Inicial
Els nous exemplars inicien el creixement i co-

-
trients, sòl, llum i aigua).

Exclusió
El creixement simultani de molts exemplars en 
el mateix espai genera molta més competència 

En la competició alguns resulten clarament 

-

Maduració

madurar i continuar creixent. Un bosc madur 
està ple de vida, de biodiversitat, en tots els 

Senescència
Els exemplars van morint, superada la seua de-
terminada longevitat natural o a causa d’una 

1

2

3

5

6

Imatge 185. - 

4

96
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Imatge 186. - Incendi forestal. Font: Medi XXI GSA. Imatge 187.

successió ecològica.

-
-

poden resultar negatives, fet que provocarà la regressió ecològica -evolucionant cap a estats de 
major degradació-, o positives per a l’ecosistema, fet que potenciarà l’evolució i el desenvolupa-
ment cap a una fase de la s . En el cas dels incendis fores-

per trobar-se estancats en el seu creixement.

Imatge 188.
GVA.

Imatge 189. - Pinada afectada per plaga forestal. Font: GVA.

Imatge 190. -
ció. Font: Ministeri.

Imatge 191.
CEAM.
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Tots els éssers vius d’un ecosistema mantenen relacions d’interdependència entre si. Els vegetals 
cadenes i 

el creixement dels éssers vius. El creixement s’acu-
mula en matèria orgànica, d’origen vegetal i animal, 
és a dir, en biomassa - = viu. Quan ocorre un in-
cendi forestal, tota aquesta energia viva o energia 

Imatge 192. 
Medi XXI GSA.

El primer nivell és el productor1

El segon nivell són els consumidors primaris2

El tercer nivell són els consumidors secundaris
3

A més, hi ha un altre nivell, el dels descomponedors, que s’encarreguen de retornar al 
. 

Ambdós recicladors de matèria orgànica. Quan els  acaben amb el cadàver, les 
seues restes són “tractades” pels descomponedors.

4

Imatge 195. - Trencalòs                  

SABIES QUE...?

Les aus necròfagues que es reprodueixen hui dia a la Comunitat Valenciana són el voltor 
). El voltor lleonat, que va arribar 

-

16 parelles. E ) es troba en procés de reintroducció. Hi ha un 

Imatge 194.
percnopterus

Imatge 193. - Voltor lleonat              
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Imatge 196. atrica-
pilla -

SABIES QUE...?

Un tipus d’interrelació molt curiosa que s’es-
tableix entre planta-animal és el cas de dues 

la conca mediterrània, e Pistacia 
lentiscus unedo). Amb-
dues plantes -
ció -compten amb fruits rojos molt visibles 
des de les altures- amb la migració d’aus a 
la recerca de territoris més càlids. Els inge-
reixen i, posteriorment, els dispersen. 

Un altre exemple d’interrelació és la del gaig 
Garrulus garrulus

forestal perquè ajuda a l’expansió dels bos-
coccife-

ra )
faginea -

cus ).

9999

2
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La forest, 
un tresor molt desconegut i amenaçat

L f t

3

La forest és molt valuosa, per això es diu que és un tresor per als éssers vius que l’habiten i que la 

les persones n’obtenen, directament o indirectament. 

1 Serveis ambientals de la forest 

1
Serveis de regulació

Regulació local del 
règim de pluja 

-
fers i regulació 

d’avingudes

Control de pla-
gues i malalties 

forestals

Conservació del sòl 
i control de l’erosió i 

Pol·linització de 
les plantes

Biodiversitat,
geològica i ecològica

Circulació de nu-
trients amb el sòl

Captació de diòxid de 

d’oxigen.
Mitigació del canvi 

climàtic.

Captació de diòxid dRegulació d’incendis 
forestals

SABIES QUE...?

conseqüències dels incendis. Els anomenats bucles recurrents de focs es donen en el nostre te-
Pinus halepensis., que tenen alt risc de degradar-se 

a matollar. La seua pròpia naturalesa i la seua forma de respondre davant del foc, com s’abordarà 
més avant, promou que ocórrega un altre incendi en poc de temps i en la mateixa zona. Si oco-

per a regenerar-se i dominaran els matollars, alguns amb la mateixa natura. Només la gestió 
forestal pot trencar aquests bucles i evitar la degradació de l’ecosistema de pinada.
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La forest mediterrània ens ajuda a protegir el sòl.

La vegetació reté i protegeix el sòl. Controla l’erosió i la pèr-

El sòl és la base de la resta de vida, essencial per a la soste-
nibilitat dels ecosistemes terrestres, juntament amb l’aigua, 

l’element que proporciona nutrients, aigua i minerals per a 
la vegetació, la qual sustenta la resta d’éssers vius i produc-

També emmagatzema i segresta carboni de l’atmosfera, la qual cosa es tradueix en el fet que 
contribueix a la mitigació del calfament global. A més a més, és la llar de milers de milions 

arrels davant avingudes i cobrint-lo de l’impacte de les gotes de pluja. 

SABIES QUE...?

La forest mediterrània ens ajuda en la lluita contra el canvi climàtic de moltes mane-
res:

Erosió

Imatge 197. - Procés d’erosió. Font: GVA.

Segresta i retira de l’atmosfera CO2 i emet O2.

La vegetació captura i emmagatzema temporalment el CO
2
, 
-

ment 1 metre cúbic de fusta absorbeix una tona de CO
2
 de 

l’atmosfera.

La vegetació forestal ajuda perquè l’aigua no es perda ràpi-

-
cola més fàcilment l’aigua.

O
2

CO
2

Imatge 198. - Intercanvi de gasos i 

el cicle de l’aigua. El CREAF t’explica com es depura l’aigua de manera natural, 

RECURS EDUCATIU

QR. 16

101

SABIES QUE...?
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Són aquells que ens resulten útils i necessaris per a gaudir del nostre temps d’oci i esbarjo, 

2
Serveis culturals

Caça i pesca recreativa

Observació de fauna i
paisatge

Identitat territorial i personal

Font de coneixement, educació

Regula la temperatura del sòl i de l’ambient més proper.

La vegetació permet ombrejar el sòl i protegir-lo de la radiació directa i del seu calfament. L’efec-

parla d’espècies de sotabosc si requereixen l’ombra del dosser arbori.

vessants.

Imatge 199.
Font: GVA.

Imatge 200.
ralloides

Imatge 201.
audouinii.. Font: GVA.

Imatge 202. - Corriol camanegre 

GVA.

Imatge 203.
apiaster

Imatge 204.
collaris

QR. 17

PER A SABER-NE MÉS...

Un exemple d’observació de fauna és el  o l’observació d’aus. La riquesa 
-

gats, serres litorals i platges d’arena i grava), serres interiors, zones humides i estepàries. 
Accedeix al QR i consulta una guia de la GVA dels llocs més rellevants per a l’observació 
d’aus. Aquestes són algunes de les espècies més representatives:
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3
Serveis de producció

La forest mediterrània ha sigut tradicionalment gestionada per a obtindre matèries pri-
-

econòmiques.

Fusta 

utensilis, eines)

Pastura 

extensiu)

Suro de la surera - Quercus

suber

 - Pinus 

pinea

Bolets Plantes medicinals 

Baies i fruits silvestres
-

Mel 

Tòfones i turmes 
de les arrels micorrizades de la 
carrasca - - i altres estores, graneres, calçats, vesti-

menta, cabassos, paper, sacs, etc.)

Resina 
del pinastre -Pinus pinaster -

lofònia i aiguarràs)
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SABIES QUE...?

Moltes persones poden treballar en la forest i obtindre unes rendes econòmiques per això. Actual-
ment, no són moltes les que viuen de la forest valenciana.

L’agricultor /a
a escassos metres, formant en el seu conjunt el denominat mosaic agroforestal.

El/la silvicultor/a: si l’agricultor és el professional relacionat amb l’agricultura, el cultiu o maneig 

masses forestals per a satisfer les diverses necessitats de la societat. 

El/la pastor/a: s’encarrega de conduir el seu ramat per les pastures i matollars, de manera que s’ali-

El/la subericultor/a ) per 

El/la : s’encarrega de gestionar les masses forestals, les arrels de les quals estan en 

El/la tècnic/a forestal
-

balls de gestió forestal segons els diferents objectius: conservació d’hàbitats, restauració postin-
-

L’apicultor/a
Instal·len els bucs en les àrees autoritzades.

L’Agent Medioambiental: vigilen perquè es complisca la normativa vigent en l’entorn forestal. A 
més de fer altres tasques, també treballen en la prevenció d’incendis forestals.

El/la vigilant de prevenció d’incendis: des dels observatoris forestals i circulant amb els vehicles, 
vigilen les forests i informen sobre les activitats que tenen risc de generar un incendi.

El/la brigadista forestal -
ments, etc.) i de manteniment d’àrees recreatives, per a millorar els ecosistemes forestals i l’ús pú-
blic que se’n fa.

El/la : condueix i maneja la maquinària pesant amb una llicència especial per 
a executar determinats treballs forestals que no poden fer-se de manera manual pels brigadistes 
-l’autocarregador, el tractor especialitzat, etc.

El/la investigador/a d’incendis: investiga la causa d’un incendi quan ha ocorregut.

El/la bomber/a forestal: intervé i apaga els incendis que ocorren en la forest i l’entorn.

Altres professionals que treballen en la forest de manera esporàdica són:

Brigades d’Emergència, Guardia Civil i Policia Local i Autonòmica: col·laboren en la prevenció, 

Personal de les obres de construcció i de manteniment de diverses infraestructures: que es 

eòlics i també en urbanitzacions i en àrees recreatives.

104
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Voluntariat de Protecció Civil: és un servei públic amb l’objectiu de previndre les situacions de greu 
risc col·lectiu o catàstrofes i protegir les persones i els béns quan aquestes situacions es produeixen.

Voluntariat forestal i voluntariat mediambiental: fan tasques d’informació, conscienciació i edu-

Imatge 205.

SABIES QUE...?

El/la maquinista forestal és un/a conductor/a que posseeix una llicència especial, amb una experiència 
-
-

rres, motodesbrossadores, etc.). Es requereix maquinària pesant en moltes ocasions, ja que hi ha una 

de treball, de vegades moltes hectàrees, llocs inaccessibles i intransitables a peu pel creixement de la 
vegetació, etc. 

Imatge 206. 
-

foto 

-
tació. Font: Ministeri i GVA.

Imatge 207. - L’autocarregador forestal és un trac-

-
-

rrega l’espai d’emmagatzematge posterior. S’utilitza 

-

sòl i la vegetació. Font: GVA. 
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ACTIVITAT 1

EIXIDA DE CAMP

INTRODUCCIÓ

“el relatiu a les herbes”, o “estudi de les herbes”. Dins de la botànica hi ha una branca, la bo-

plantes que l’envolten, especialment les seues utilitats.

OBJECTIUS

Diferenciar les espècies més comunes de les nostres forests entre si:

Si es desitja ampliar la llista, s'hi poden afegir altres espècies com ara:

ESPÈCIES FORESTALS DOMINANTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

/(01")2(0%"#3$ Pino negral Pinastre

/(01")"4563"#$(" Pino silvestre Pi roig

710(23$1"),+8810(" Enebro Ginebre

710(23$1")+94,3:$1" Enebro Càdec

710(23$1")#;1$(<3$% Sabina

i -
. -Stipa 

tenacissima).

Pinus halepensis)

Pinus)nigra.

) ) =) )

Ceratonia)siliqua)

Pistacia)lentiscus)

Chamaerops)humilis)

)coccifera)

Rosmarinus) )
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Treballar

EN AULA

DESENVOLUPAMENT:

Treball de documentació prèvia. Elaborar per grups un mural d’investi-
a seua 

-

Es recomana, per a diferenciar entre espècies diferents de pins, fer ús 
-

tre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals), consultable en el 
següent QR:

ESPÈCIES FORESTALS DOMINANTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

>13$,1" "1?3$ Alcornoque Surera

>13$,1" <%'(03% Quejigo Galer

@;481")"22= Tomillo Timonet

A("#1")"22= Jara Estepa

B539)"22=)C3#%8%)"22=D)E30("#%)

"22=
 Aliagas, retamas, etc. Argilagues, ginestes, etc.

Treballar

EN CAMP

QR. 18

QR. 19

QR.20

3

-
-

les espècies, tant les conegudes com les desconegudes -ampliant la 
“Arbola-

pp”
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2 Les amenaces i les solucions de les forests valencianes

Les forests valencianes es troben en situació de perill. Hem de conéixer la seua problemàtica ac-
tual, les seues amenaces i com podem actuar de manera responsable i efectiva.

Un poc d’història, retrocedim en el temps

La nostra relació amb la forest, amb els seus 
diferents ecosistemes, ha variat al llarg del 
temps. Hem passat de necessitar-la per a sub-
sistir a triar-la per a gaudir del nostre temps 
d’oci, entre altres.

Abans de la Revolució Industrial, ocorreguda 
en el segle XIX, la nostra relació de dependèn-

ecosistèmics, econòmics i d’aprovisionament: 

-
cioeconòmics induïts van produir que aquesta 
dependència disminuïra i es despoblara i des-

-
tats de treball i economia en les grans ciutats.

Imatge 208. -

Imatge 210. Imatge 209.
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Reducció de l’ús de vegetals i d’ani-
mals per:

Reducció de l’ús de com-
bustibles vegetals.

Desenvolupament econòmic i poblacio-

població i turisme i de salari o renda per 
càpita). Increment de l’ocupació laboral 
en l’entorn urbà.

Interés per viure en un entorn tranquil i 
pròxim a la forest.

-
ges per a cuinar i calfar-se per butà.

-
ques, que s’elaboren majoritàriament a 

Substitució de la tracció animal per 
tractors amb motor de combustió. La 
tracció animal es basa en la utilització 
de la força d’animals, com cavalls, ases 

Substitució d’utensilis i recipients de 

plàstics. La majoria dels plàstics ne-
cessiten l’ús de combustibles fòssils 
per a fabricar-los.

Substitució de la ramaderia extensiva 
tradicional i de l’agricultura de subsis-
tència per ramaderia intensiva indus-
trial i cultiu en hivernacles.

-

Disminució de l’ús de ma-
terials d’origen forestal.

Abandó de les zones 
rurals.

gestió.

Expansió de les urbanitza-
cions, àrees recreatives i 

turisme rural.

Les nostres accions o inaccions, tal com s’observen, tenen conseqüències en el nostre entorn. 

S. XX

Imatge 212. - GIF. Font: Medi XXI GSA.

Canvis socioeconòmics
en les forests

Imatge 211.
Font: Medi XXI GSA.
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En l’actualitat, els éssers humans tenim més capacitat que mai per a alterar el medi on vivim i ens 

Els carrascars constitueixen els boscos es-

Valenciana. Boscos on l’espècie arbrada domi-
-

ta). 

Es considera que constitueixen la vegetació 
successió ecològica 

Lamentablement, molts ecosistemes forestals 
es troben ja en tal estat de regressió que la ve-

-
ció de bosc.

Imatge 215. - Successió ecològica de regressió. Font: 

Poda

TalladaDesbrossament

Imatge 214. -
-

Desbrossament

Poda Tallada

Imatge 213. - Efectes negatius, la generació d’in-
cendis forestals, siga la seua causa de manera vo-
luntària o involuntària. Font: GVA.

Poda Tallad

Poda
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Les amenaces i les possibles solucions de les forests valencianes

Canvi climàtic Abandó rural

-
gues i onades 

de calor

Grans 
Incendis
Forestals

Plagues i 
malalties
forestals

Despoblament 
rural

en ciutats

Desocupació 
laboral 

Abandó de la gestió rural

         Forests

Mitiga el canvi climàtic
Practica la prevenció

d’incendis
Aposta pel món rural,

i la bioeconomia

Amenaces

Solucions

         A casa o a l’aula

Si tens un cultiu abandonat, 
reactiva’l o suma’l a un banc 
de terres.

-
dena-la i gestiona-la.

Compra i consumeix
de manera responsable

Productes segell “Stop al foc”.

Productes amb la marca
“Parcs Naturals GVA”.

 Calfa’t amb biomassa.

Prioritza envasos de fusta, 

Fruita i verdura de quilòmetre 0.

Fes foc exclusi-
vament en zones 
habilitades en 
la forest. Inde-
pendentment de 
tindre autorització, només 
quan no hi haja risc extrem 

amb preemergència 1 i 2 
declarada).

i recicla els teus residus. No 
fumes ni llances cigars ni 
puntes enceses.

Adopta les mesures d’au-
toprotecció que exigeix la 
llei per a mantindre ta casa 
més segura.

Tria, sempre que siga pos-

poc o gens contaminants 

Parla de canvi climàtic. 
Uneix-te a moviments 
ciutadans i pren cons-

-
re, etc.)

Canvia els teus hàbits 
més contaminants. Com-
pra i consumeix de mane-
ra responsable. Modera el 
teu consum d’energia i 
d’aigua.

Trajecte de 3 km 
per ciutat

Emissions de CO2

Indústria tèxtil
1.700 milions de 

tones de CO
2

    Si vas o vius a la forest

Imatge 216. - Amenaces i solucions de les forests valencianes. Font: Medi XXI GSA.
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Cuidar les forests amb Gestió Forestal Sostenible
La Gestió Forestal, com el seu propi nom indica, és la gestió del medi forestal, i implica l’acció de 

Consisteix a organitzar la forest en qüestió 

gestió forestal per a complir-los en un ter-

terme per professionals competents en el 
medi forestal.

preferents, de manera que no totes les fo-
rests han de ser gestionades intensament:

Ordenació forestal

1

Execució de treballs de GFS

2

-
vés del maneig de la vegetació forestal de diverses maneres. És duta a terme per professio-
nals competents del medi forestal.

Treballs de GFS

-
brossament de matolls i herbes. malalties localitzades.

Repoblació o reforestació forestal. Regeneració natural.

Crema prescrita. Incendi forestal “controlat”.

Forest
productora

Forest 
protectora

Imatge 217. - Forest ordenada. Font: Medi XXI 
GSA.

Forest protectora: es prioritza l’obtenció de 
serveis de regulació.

Forest productora: es prioritza l’obtenció 
de serveis de producció.

Forest cultural: es prioritza l’obtenció de 
serveis culturals.
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Les forests valencianes recomanades.

EIXIDA DE CAMP

ACTIVITAT 2

Tipus 
d’espai

Parc Natural Itinerari proposat

Serra interior Tinença de Benifassà Ruta groga: Els boscos del Mas de Boix.

Serra litoral Ruta gris: Castell Polpis, Barranc del Boixar.
Ruta verda:

Serra interior Ruta roja: Barranc de la Pegunta.

Serra interior
Ruta roja: Les Santes.
Ruta salmó:
crestes.

Serra interior Serra d’Espadà
Ruta blava: Vall d’Almonacid.
Ruta verda:
Ruta morada:

Serra interior Puebla de San Miguel Ruta verda: L’Alzinar, seguint les petjades del passat.
Ruta groga: Savines, testimonis del temps.

Serra interior Serra Calderona
Ruta verda: 
Ruta taronja:
Ruta roja: Olocau: sobre la petjada històrica i cultural.

Serra interior Chera-Sot de Chera Ruta morada: La Cueva Negra. 
Ruta blava: Riu Sot.

Riu Hoces del Cabriel
Ruta morada: Ruta Geològica. Los Cuchillos - Barranc 
Moluengo.
Ruta verda:

Riu Túria Ruta rosa: La Vallesa.

Bosc litoral, sistema 
dunar, zona humida

L’Albufera de València 
- Devesa de l’Albufera

Ruta taronja: Itinerari Històric de la Gola de Pujol.
Ruta rosa: Itinerari Botànic.
Ruta roja: El Racó de l’Olla.
Ruta blava: 

C
A

ST
E

LL
Ó

V
A

LÈ
N

C
IA

Visita a un espai forestal pròxim i de propietat i/o gestió pública 
sobre la forest mediterrània, en relació a la seua riquesa, valor i les amenaces a les quals està sotmesa.

113

Tipus 
d’espai

Parc Natural Itinerari proposat

Serra interior Serra de Mariola
Ruta roja: Itinerari per terres del Comtat.
Ruta verda: Itinerari per l'ombria de Mariola.
Ruta blava: Itinerari per la capçalera del riu Vinalopó.

Serra interior    Font Roja
Ruta roja: Barranc de l'Infern.
Ruta groga: El Menejador.
Ruta blava: El Xicotet.

Serra litoral El Montgó Ruta blava:
Ruta verda: Les Planes.

Serra litoral Serra Gelada Ruta roja: El Far de l’Albir.

A
LA

C
A

N
T
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SABIES QUE...?
Els Parcs Naturals disposen de Centres d’Interpretació on fan activitats ambientals, les quals po-
den complementar aquesta visita de camp amb els alumnes. Consulta cada Parc Natural en con-
cret en el QR anterior.

de camp als Espais Naturals Protegits?

D’entre tots els Espais Naturals Protegits, és interessant fer visites de camp tant als Parat-

A

A través d’aquest codi QR accediràs a la 
pàgina web de la Generalitat Valenciana 
amb informació sobre els PNM. O en el web 
de l’ajuntament en concret.

Paratges Naturals Municipals

B

Parcs Naturals 

A través d’aquest codi QR accediràs a la 
pàgina web de la Generalitat Valenciana 
amb informació sobre els PN.

QR. 21 QR.22

2

3

que no hi haja risc extrem d’incendis forestals. En cas de dubte, consulta 
el 112.

QR. 23

QR. 24

Recorda els consells d’autoprotecció per a evitar riscos i reforçar bones

llanterna amb les bateries carregades.
1
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-
-

gut, sobretot en els itineraris on no hi haja fonts.

5

6

Extrema les PRECAUCIONS en trams en què l’alumnat puga acostar-se a PRECIPICIS.7

Si l’itinerari transcorre pròxim a un riu, informa’t prèviament del RISC de PLUGES que podrien 8

Recorda les bones pràctiques com a visitant.9

No encendre foc ni fumar.

Observar la fauna sense molestar-la.

Contemplar les plantes sense arran-
car-les.

Evitar fer soroll.

Circular pels camins autoritzats.

motxilla.

-

pròxima. Consulta la COBERTURA 2G de la TEUA COMPANYIA en el territori nacional en les 
seues pàgines web corresponents.

3


