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Resum

Els incendis forestals són un fenomen complex, amb una forta component trans-
versal, i sovint el principal problema ambiental dels boscos percebut per la societat. 
Les polítiques de prevenció i extinció es veuen obligades a adaptar-se al context 
canviant de vulnerabilitat, caracteritzat per un augment del perill d’ignició i de 
propagació, i una manca de cultura del risc i del foc. Es discuteix sobre la necessitat 
de millorar la comprensió social del fenomen per a aconseguir la col·laboració i 
complicitat social davant l’emergència global a la qual s’enfronten els sistemes 
d’extinció. També sobre la importància d’integrar en les polítiques de gestió del risc 
d’incendis estratègies de comunicació que vagin més enllà de missatges simplificats 
o eventuals, i tinguin en compte les diferents construccions socials relacionades amb 
el foc. 

Paraules clau: incendi forestal, vulnerabilitat, cultura del risc, percepció social, comu-
nicació.

Resumen: Cultura del riesgo y comunicación sobre el fuego y los incendios 
forestales

Los incendios forestales son un fenómeno complejo con una fuerte componente 
transversal y, a menudo, el principal problema ambiental de los bosques que percibe 
la sociedad. Las políticas de prevención y extinción se ven obligadas a adaptarse al 
contexto cambiante de vulnerabilidad, caracterizado por un aumento del peligro de 
ignición y propagación, y una pérdida de la cultura del riesgo y del fuego. Se plantea 
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la necesidad de mejorar la comprensión social del fenómeno para conseguir la cola-
boración y complicidad social ante la emergencia global a la que se enfrentan los 
sistemas de extinción. También la importancia de integrar en las políticas de gestión 
del riesgo de incendios, estrategias de comunicación que vayan más allá de mensajes 
simplificados o eventuales, y tengan en cuenta las diferentes construcciones sociales 
relacionadas con el fuego.

Palabras clave: incendio forestal, vulnerabilidad, cultura del riesgo, percepción social, 
comunicación.

Abstract: Risk culture and communications on fire and wildfires

Wildfires are a complex system with a strong cross-sectorial component and, 
often, the main forest’s environmental problem perceived by society. Prevention and 
extinction policy is forced to adapt it to changing vulnerability context, resulting 
from the increase of spread and ignition risk, and the loose of risk and fire culture. 
The need of improving the social understanding of the phenomena to get the social 
cooperation and complicity needed in front of the global emergency which has to 
deal the extinction system is discussed. And so the relevance of the integration into 
forest fire risk management, global communication strategies, further than simpli-
fied or temporary messages. Considering also the different social constructions re-
lated to the fire.

Keywords: wildfires, vulnerability, risk culture, social perception, communication.

*  *  *

1. Objectius i estructura del treball

Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que desperta una major 
sensibilitat social. Actualment, els aspectes relacionats amb la percepció del risc 
i la comunicació cada vegada tenen major consideració dins les estratègies de 
prevenció i extinció d’incendis. Això és degut, fonamentalment, al seu marc 
causal complex, els nous paradigmes tècnics que incorporen el foc com a ele-
ment de l’ecosistema i centren l’atenció en la gestió dels focs forestals més que 
no pas en la seva completa desaparició, la percepció social envers els incendis 
com a resultat d’allò que expliquen els mitjans, i el context de risc canviant 
(amb una tendència a accentuar les repercussions socials, ambientals, econò-
miques i polítiques dels incendis).

El present treball s’organitza en tres blocs. En el primer s’analitza el fenomen 
dels incendis des de la teoria del risc i es presenta el marc conceptual sobre la 
realitat i les percepcions del fenomen dels incendis. El segon bloc aprofundeix 
en les característiques i reptes específics de la comunicació sobre el foc i la 
gestió del risc d’incendis forestals. El tercer bloc articula un conjunt de pro-
postes per a un model integrat de comunicació sobre els incendis forestals. El 
treball finalitza amb unes conclusions. 
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2. Anàlisi del fenomen dels incendis forestals des de la teoria 
del risc 
 
La vulnerabilitat com a origen del “desastre”

El foc és un element natural present en gran part dels ecosistemes del 
planeta i, tanmateix, els incendis forestals normalment suposen un desastre 
per a les persones i l’ecosistema, o si més no així són percebuts. Quan pas-
sem de l’element al desastre? En general es considera com a desastre natural 
la coincidència entre un fenomen natural perillós (inundacions, terratrè-
mols, sequeres, incendis, etc.) i determinades condicions vulnerables (Mas-
krey, 1989). Existeix el risc que succeeixi un desastre quan un o més perills 
naturals es manifesten en un context vulnerable, és a dir: el risc resulta de 
la suma de perill més vulnerabilitat. Per tant, segons la teoria del risc, els 
fenòmens naturals no són necessàriament desastres naturals sinó que neces-
siten d’un context social (i provocar alteracions intenses a les persones, bens, 
serveis i/o al medi ambient) i són conseqüència de la vulnerabilitat dels 
elements exposats (Hermelin, 1995). L’impacte del desastre que pot tenir 
un fenomen natural dependrà del grau de vulnerabilitat del medi afectat. 

L’èmfasi que es posa en la vulnerabilitat com a “agent actiu” dels desastres 
naturals, i no en el fenomen per se, constitueix una interpretació que permet 
aprofundir en el context social i estudiar els desastres naturals com a part 
dels processos socials i econòmics. Els riscos deixen de ser interpretats com 
un simple fet natural (acte de Déu) per a convertir-se en un fenomen més 
complex on s’observa una interacció dels sistemes naturals, socials i tecno-
lògics (Cutter, 1996). En aquest sentit, els grans incendis forestals (GIF)1 
poden justificar-se per unes condicions climatològiques crítiques (fatalitat 
davant la qual l’home no pot fer-hi res), o explicar-se pels canvis en la ca-
pacitat de propagació dels incendis (condició física), la falta de cultura 
preventiva (aspecte social) i els límits de la capacitat d’extinció (qüestió 
tecnològica).

Des d’aquesta perspectiva, els desastres naturals arriben a plantejar-se com 
el detonador d’una situació social, econòmica i/o política crítica prèviament 
existent, amb una causa de naturalesa múltiple fonamentada en les caracte-
rístiques socioeconòmiques i ambientals de la regió afectada (García, 1993). 
Si s’assumeix que la capacitat d’extinció té un límit a partir del qual l’incre-
ment de mitjans no suposa una millora de l’eficàcia (o, el que és el mateix, 
a partir d’un nivell d’intensitat de flama el foc no es pot apagar amb els 
mitjans actuals), el major risc de GIF en períodes recents s’explicaria a tra-
vés del “triangle de l’augment del risc de GIF” (Plana, 2007; figura 1) segons 

1. Oficialment a l’Estat espanyol són aquells incendis de més de 500 ha, tot i que des d’un punt de vista tècnic 
se’n defineixen aquells que de manera continuada mostren un comportament que resta fora de la capacitat del siste-
ma d’extinció, determinada per un nivell d’intensitat de flama, velocitat i tipus de propagació (Grillo et al., 2008).
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el qual fins i tot sense augmentar el risc d’ignició (perill), la vulnerabilitat 
és creixent a causa de l’augment de la capacitat de propagació. Per tant, 
sense modificar la vulnerabilitat del territori, el límit dels mitjans d’extinció 
representa el nivell de risc que la societat ha d’assumir. Aquest nivell, és 
acceptable des del punt de vista social, econòmic i ecològic? 

Figura 1. Triangle de l’augment del risc de GIF

Font: Plana, 2007

El mite tecnològic i la falsa sensació de seguretat

Segons Saurí (2003), la gestió dels riscos naturals s’ha decantat més per 
les accions que intenten modificar l’espai biofísic (com el cas de les fran-
ges tallafocs) que no pas per les mesures que proven de modificar el com-
portament humà en relació al fenomen: cultura del risc, capacitat d’auto-
protecció i autogestió de l’emergència, etc. Aquesta estratègia de control 
tecnològic del fenomen, en canvi, mai garantirà el risc ‘zero’ i, per contra, 
pot contribuir a generar una falsa sensació de seguretat i incrementar 
encara més les pèrdues. Cutter (1996) apunta en la mateixa direcció i 
exposa que la reducció dels riscos només es portarà a terme mitjançant 
grans canvis en la societat. Les solucions tecnològiques aporten una mi-
tigació a curt termini, però a la llarga exacerbaran els perills. Badia et al. 
(2002) destaca com els esforços s’han dedicat principalment als mitjans 
d’extinció i a la causalitat d’ignicions, obviant les forces socioestructurals 
que estan darrera del marc causal subjacent dels incendis (i que es relaci-
ona amb la seva propagació), la qual cosa ha dut, en part, a la paradoxa 
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de l’extinció2. Alhora, l’eficiència en la majoria de les ignicions d’incendis 
forestals i la concepció urbana de la lluita contra el foc reforça el mite 
tecnològic3 (Javaloy et al., 1995), augmentant la vulnerabilitat de les per-
sones (Cutter, 1996). un exemple d’això es troba a les zones d’interfase 
urbana–forestal (urbanitzacions i cases en contacte amb les forests), amb 
habitants dins el medi forestal i una baixa percepció dels riscos als quals 
estan exposats (Mira i Badia 2008).

Precisament, el grau de coneixement individual dels riscos és un element 
clau en aquesta anàlisi. Segons Beck (2001), la percepció del risc determina 
pensament i acció: coneixent els perills, la seva distribució en l’espai i els factors 
que els provoquen, és més fàcil adoptar mesures conscients per a disminuir els 
seus efectes adversos. Des d’aquesta perspectiva, la presa de consciència sobre 
l’exposició al risc hauria d’afavorir la iniciativa pròpia dels individus (al cap-
davall es tracta de la seva propietat i la seva pròpia seguretat) sense la necessitat 
d’incentius externs. 

Del foc com a recurs a l’incendi com amenaça, o com a pertorbació natural?

En les societats rurals, tradicionalment el foc ha estat interpretat més com un 
‘recurs’, usat per a millorar la qualitat de vida, enlloc de com una ‘amenaça’ 
(Pyne, 2000). En un context de vulnerabilitat creixent, el foc com a fenomen 
natural i recurs, passa a incendi, com a desastre natural i amenaça. Què succe-
eix, en canvi, quan es deixa evolucionar l’incendi provocat per causes naturals 
en un ecosistema verge i despoblat? és pot esperar que una població ben infor-
mada i que entengui el paper del foc en la dinàmica de l’ecosistema percebi 
l’incendi, no com un desastre, sinó com un fenomen natural. El paisatge cremat 
passaria llavors, hipotèticament, de ser quelcom tètric a un espai on la natura-
lesa reprèn la vida en tot el seu esplendor, ‘purificada’. En canvi, són aplicables 
aquestes premisses en un medi fortament humanitzat, uns ecosistemes sobra-
dament modificats i una cultura que ha promogut el foc com l’enemic a com-
batre? Té cabuda el paper natural del foc en els ecosistemes, paisatges i cons-
truccions socials actuals? A nivell de percepció individual del risc, és previsible 
que algú que ha utilitzat el foc tota la seva vida sigui plenament conscient de la 
situació de risc actual? En canvi, la societat urbana a la qual sempre se li ha 
presentat el foc com una amenaça, és capaç d’assumir que certs incendis poden 
ser beneficiosos per l’ecosistema i fins i tot per a prevenir incendis futurs? 

2. Segons la qual l’èxit de l’extinció d’incendis afavoreix l’acumulació de combustibles i l’aparició de grans incen-
dis forestals en episodis climàtics més severs (Minnich, 1983). val a dir que hi ha certes opinions contràries a explicar 
a través de la “paradoxa de l’extinció” l’actual règim d’incendis a Catalunya, però aquestes semblen relacionar-se amb 
una interpretació de la paradoxa com a l’única raó de l’increment dels grans incendis forestals (Castelló, 2007).

3. Segons el qual, sota el predomini d’una concepció urbana del foc forestal, existeix la creença o mite de què 
la tecnologia pot aturar sempre les flames. També pot relacionar-se amb l’èxit dels sistemes d’extinció en la majo-
ria d’incendis forestals: recordem que, per exemple a Catalunya, els darrers anys el 96% dels incendis són menors 
de 10 ha.
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L’evolució reactiva de les estratègies de gestió del risc d’incendi

un aspecte de gran rellevància són les conseqüències dels desastres i els 
seus efectes en la revisió de les polítiques de gestió del risc. Segons les 
“hipòtesis de Prince”, els esdeveniments catastròfics indueixen un ràpid 
canvi social (Prince, 1920, citat a: Garcia, 1993). Independentment de 
l’impacte ecològic sobre les zones afectades, la rellevància social del feno-
men dels incendis ha permès avançar en els escenaris sobre com abordar 
la seva solució. Partint de la perspectiva que n’hi ha ben bé prou amb els 
mitjans d’extinció, passant per la necessitat de mesures preventives direc-
tes, fins a la visió més integradora i completa que propugna actuar sobre 
la capacitat de propagació del territori4. El caràcter reactiu de l’adminis-
tració enfront els incendis forestals (Cerdan, 2002) posa de manifest la 
necessitat d’esdeveniments catastròfics per a què es produeixin canvis a 
una escala políticosocial. En la mesura que els riscos i amenaces es tornen 
més polítics, s’adopten decisions sobre la base de criteris socials i no de 
qüestions tècniques (Mitchell et al., 1989; Kates, 1985). Alhora, la relle-
vància mediàtica i política dels incendis acostuma a ser més gran si afecten 
elements emblemàtics (incendi de la muntanya de Montserrat, el 1986) 
o a zones periurbanes (incendi de Sant Llorenç Savall i Cassà de la Selva, 
l’any 2003), que no pas si succeeixen a una zona rural, poc coneguda o 
freqüentada, o allunyada d’aglomerats urbans (com l’incendi de la Gran-
ja d’Escarp, els mateixos dies del 2003). La transcendència social passa a 
ser més important que la superfície afectada o aspectes relacionats amb 
les pèrdues ecològiques, i les conseqüències socials, polítiques i econòmi-
ques són molt diferents. 

La percepció del risc en un context de vulnerabilitat canviant

Seguint el principi d’actualisme enunciat per Hutton (“el passat és la 
clau del present”), allà on va succeir un esdeveniment natural, sota les 
mateixes condicions pot tornar a esdevenir un fet similar (Alfonso de 
Anta, 2005). és aplicable aquest principi en el cas que ens ocupa? En un 
context de vulnerabilitat canviant, amb tots els avenços tecnològics dels 
darrers anys, el risc d’incendis disminueix? O proporcionalment augmen-
ta més ràpidament la vulnerabilitat del territori? Suposant un perill cons-
tant (probabilitat d’ignició) el risc augmentarà si creix la vulnerabilitat 

4. En un altre lloc (Plana, 2004a) he proposat tres escenaris conceptuals de gestió del risc d’incendis: l’Escenari 
d’extinció (basat en la detecció immediata i extinció del foc); l’Escenari de prevenció reactiva (o directa, activa, basat 
en el desenvolupament d’infraestructures de protecció, aplicació de silvicultura preventiva i legislació per al control 
de les ignicions), i l’Escenari de prevenció proactiva (o passiva, o indirecta, basat en la disminució de la vulnerabilitat 
a escala de paisatge dels incendis d’alta intensitat, amb el control de les càrregues de combustible a través de la pro-
moció de les activitats agràries en el marc del desenvolupament rural). 
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del territori i la capacitat de propagació de l’incendi. El conjunt afecta la 
capacitat de resposta (extinció) i l’eficàcia de les mesures preventives. I 
afecta també la percepció, col·lectiva i individual, del risc d’incendi, po-
sant en crisi el coneixement tradicional sobre l’ús del foc, la prevenció i 
l’extinció. El mite tecnològic o l’autosuficiència també resideixen en la 
percepció rural del risc d’incendi, i comentaris com que “mai abans s’ha-
via vist un incendi amb tanta virulència” són habituals després d’incendis 
catastròfics entre la gent gran de les zones rurals (que tenen com a únic 
referent els incendis viscuts fa anys, aquells que es podien apagar s’apaga-
ven “amb un encenedor [contrafoc] i una rama”). 

A un altre nivell, moltes de les urbanitzacions que actualment es troben 
rodejades de massa forestal estaven envoltades de camps de conreu quan 
van ser construïdes. Actualment, seria concebible la urbanització d’una 
rambla mediterrània sotmesa a crescudes d’aigua estacionals? El context 
canviant, el desconeixement del perill i la manca de cultura forestal i del 
foc afavoreixen l’exposició al risc, focalitzant la frustració per les pèrdues 
sofertes en cas d’incendi en els mitjans d’extinció (que no són els respon-
sables de la gestió del paisatge o de les normes urbanístiques) o en les 
administracions competents, però sense assumir, en canvi, la pròpia res-
ponsabilitat (cas de les franges perimetrals de les urbanitzacions o l’arbrat 
proper als habitatges). 

3. Comunicació sobre el foc i la gestió del risc d’incendi 
forestal 
 
Comunicar per a millorar la percepció del risc i la legitimitat de les 
accions

En l’analitzar el fenomen dels incendis forestals ens trobem davant 
d’una qüestió complexa i fortament influenciada pel context. Aparent-
ment, més enllà d’una actitud proteccionista, una política de gestió del 
risc d’incendi necessitarà d’una actitud de prevenció conscient, que par-
teixi de la comprensió completa del fenomen i incideixi en reduir la vul-
nerabilitat com a estratègia de prevenció més efectiva. Per tant, serà ne-
cessari distingir les causes directes dels incendis (relacionades amb la 
ignició o inici del foc), de les causes subjacents o estructurals (relacionades 
amb la capacitat de propagació). Sense un coneixement complet del seu 
marc causal i de les relacions causa-efecte que s’estableixen, difícilment 
podrà assumir-se una estratègia del risc d’incendi efectiva i eficient. Pre-
visiblement, la millora de la comprensió social del fenomen hauria de 
permetre millorar la legitimitat social de les mesures referides a l’escenari 
de la prevenció proactiva, basades en actuar sobre la capacitat de propa-
gació dels incendis a escala de paisatge.
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Divergències entre la realitat social i la realitat tècnica. Com sabem què 
sabem, i què desconeixem?

Segons Javaloy et al. (1995) és assumible que la imatge que els ciutadans 
tenen dels incendis forestals dependrà especialment de les informacions amb 
què els mitjans de comunicació els han representat, on generalment ha predo-
minat el sensacionalisme i la manca d’especialització dels periodistes (Molina i 
Sánchez, 2007). En l’estudi d’opinió sobre el medi ambient de Díez (2004) un 
18% dels enquestats destacaven els incendis forestals com el principal problema 
mediambiental, que obtenien la màxima puntuació. Per contra, només un 2% 
opinava sobre la “manca de neteja” dels boscos com a causa dels incendis.

En l’estudi sociològic d’APAS (2003), a la pregunta sobre quins són els 
principals problemes socioambientals percebuts per la societat, els incendis 
forestals ocupen el primer lloc, per sobre de la contaminació o els residus. Les 
iniciatives de l’Administració més valorades per a la ‘lluita’ contra els incendis 
són: l’educació ambiental, la vigilància i l’extinció. I entre les mesures que 
s’haurien d’impulsar, conseqüentment i per aquest ordre de prioritats: aug-
mentar l’educació ambiental i la vigilància, i endurir les penes per delicte 
ecològic. Tot i tractar-se d’un estudi recent, el treball no planteja, ni en l’anà-
lisi de la causalitat ni en el de les alternatives de gestió del risc, qüestions rela-
cionades amb la capacitat de propagació del territori i l’augment de la vulne-
rabilitat del medi, més enllà de les convencionals àrees tallafocs (que, per cert, 
són ben valorades com a eina per a la ‘lluita’).

L’atenció prioritària que es dedicada a la causalitat d’ignicions queda també 
palesa en l’estudi de la mateixa APAS del 2004. En tot el treball no s’aborda 
el grau de coneixement de la població sobre el marc causal estructural, relaci-
onat amb l’abandonament rural i l’augment de la vulnerabilitat del medi, tot 
reduint el concepte de “causes dels incendis” a la causalitat d’ignicions, fins i 
tot reconeixent “la complexitat que rodeja al problema dels incendis forestals 
i per tant, la dificultat i per altra part, simplicitat que suposaria reduir les seves 
causes i motivacions a un grup de variables o indicadors quantitatius incon-
nexos entre si” (APAS, 2004, p. 30). L’estudi destaca en diverses ocasions la 
influència dels mitjans de comunicació sobre la percepció de les causes (d’ig-
nició) dels incendis.

Per altra banda, alguns dels elements que dificulten la comprensió de la 
dimensió social del fenomen i limiten la capacitat de pressió social per a de-
manar mesures relatives al marc causal subjacent són: el desconeixement de les 
causes estructurals dels incendis, la simplificació de la seva problemàtica al 
caràcter fortuït i la fatalitat de les ignicions, així com l’excés d’atenció en la 
intencionalitat i en les condicions climatològiques ‘extraordinàries’, sense abor-
dar en els mitjans de comunicació, sovint per desconeixement periodístic, el 
binomi capacitat de propagació–capacitat d’extinció. 

Majoritàriament l’incendi sempre s’ha presentat com un enemic a combatre, 
utilitzant expressions pròpies de l’àmbit de l’extinció, desnaturalitzant el rol 
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ecològic que li és propi i presentant l’eliminació com a única alternativa pos-
sible davant del fenomen (Castellnou et al., 2004). Tot plegat dificulta la 
comprensió del foc per part de la societat com a part inherent de l’ecosistema 
i la possibilitat de disminuir la vulnerabilitat del paisatge com a estratègia de 
prevenció alternativa a la supressió del fenomen. Alhora, l’escàs reconeixement 
social del paper de la gestió forestal i les activitats agràries en la prevenció 
d’incendis, i tòpics com la ‘virginitat’ i ‘intangibilitat’ dels boscos, dificulten 
la comprensió d’una política de gestió del risc d’incendis basada en la gestió 
activa del territori, que disminueixi la seva vulnerabilitat amb el control de les 
càrregues de combustible a través de les activitats agràries o d’altres, a escala 
de paisatge. 

La influència dels experts en la construcció de la realitat tècnica

Sempere et al. (2005, p. 69), en un interessant treball sobre la influència dels 
experts en els moviments ambientalistes de Catalunya, destaca l’important 
paper dels especialistes en les societats complexes i tecnificades actuals, i apun-
ta: “Hi ha un món que s’està reciclant i alguns tècnics no estan fent res per 
adaptar-s’hi”. Tanmateix, hi ha poques aproximacions acadèmiques que tractin 
les diferències que existeixen entre les realitats tècnica i social, sobre allò que 
la gent coneix o percep d’un determinat fenomen. I encara són més escadus-
seres les anàlisis sobre les divergències sobre la realitat tècnica de la comunitat 
científica o el col·lectiu d’experts, i com aquesta afecta la realitat social. Cerdan 
(1993 i 2002) analitza fins a quin punt determinades tesis fonamentades en 
preceptes ecològics simplificats van condicionar les polítiques forestals5

i preventives, i conformen l’imaginari col·lectiu. Conceptes com la ‘intangibi-
litat’ de les forests, una pretesa incompatibilitat entre les funcions productives 
i de conservació de l’ecosistema, el pirofitisme de les pinedes (que substitueixen 
el suposat bosc climàcic d’alzines i roures) com a causa dels incendis, o la no 
necessitat d’intervenir atès que el bosc evoluciona per ell mateix i de forma 
espontània cap a l’estadi de bosc climàcic format per planifolis resistents al foc. 
Si bé aquestes idees s’han matisat en anys recents, han aconseguit formar part 
d’un estat d’opinió predominantment urbà i sobretot canalitzat des de la pers-
pectiva de l’ecologisme benintencionat. Com manifesta Cerdan (2002, p. 37): 
“Aquests fets posen de manifest l’existència de punts de vista molt diferents 
entre les necessitats dels gestors tradicionals del paisatge rural, i un ecologisme 
desarrelat que recolza les seves influents opinions en una visió naturalista bu-
còlica, més inspirada en la perspectiva urbana que en el coneixement de la 
dinàmica real del funcionament del paisatge rural”.

5. L’autor presenta el primer objectiu de la Llei forestal catalana de 1998, d’evitar la disminució de la superfície 
forestal, com a resultat del “context ideològic marcat per la visió dominant de la teoria de la successió ecològica”, que 
en el cas concret de la prevenció d’incendis va impedir, en els primer anys, l’obertura de nous tallafocs.
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un exemple d’això el trobem en les ‘polèmiques’ (sovint esperonades pels 
mitjans de comunicació) que es generen al voltant del concepte simplificat i 
mal expressat de “bosc brut” i “bosc net”. Ja al 1976, el reconegut ecòleg Ramon 
Folch escrivia: “Hay voces que claman por la ‘limpieza’ de nuestros bosques. Se 
comprende la buena intención, pero también se pone en evidencia la falta de 
conocimientos; ‘limpiar’ completamente nuestros ‘bosques’ de pinos sería un 
trabajo titánico, inútil, antiestético, y contraproducente...”. De forma recurrent, 
encara ara és fàcil trobar articles que versen sobre el mateix (Plana, 2003), que 
al seu torn suposen qüestionar el concepte de la discontinuïtat d’estrats de ve-
getació induïda pel règim natural d’incendis en determinades formacions fo-
restals, demostrada científicament (Sala, 2005). Propostes d’actuació sobre els 
combustibles molt allunyades de la seva generalització al conjunt dels terrenys 
forestals del país, com sembla que sovint es vol interpretar.

Aquest fet és especialment rellevant atès que la manca de coherència en el 
discurs dels grups de reflexió (figura 5) afecta la credibilitat dels continguts i 
dificulta la transmissió dels coneixements i l’apropament entre la realitat soci-
al i la realitat tècnica.

Altres elements d’opinió i realitat social

Són pocs els mitjans de comunicació que poden permetre’s tenir periodis-
tes ambientals, i en general hi ha un tractament excessivament sensaciona-
lista, simplista i poc professional del fenomen dels incendis (Molina i 

Figura 2. Tipologia de noticia sensacionalista sobre els incendis forestals
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Sánchez, 2007). Es conforma tot una tipologia de notícies on prevalen les 
imatges alarmistes (gent fugint en l’últim moment, flames arrasant amb tot 
el que troben per davant, manca de mitjans, etc.), i es desaprofita l’oportu-
nitat d’introduir conceptes d’autoprotecció, conductes socials o protocols 
d’emergència, essent a més poc exactes les informacions pràctiques com ara 
l’àrea afectada, l’estat de les vies de comunicació, la participació del volun-
tariat, etc. (figura 2).

Al món periodístic cal afegir el discurs de les organitzacions ecologistes de 
gran projecció urbana (sovint per damunt d’organitzacions professionals o 
d’experts en el tema) que, en ocasions, s’ha sustentat en tòpics àmpliament 
superats pels experts, tot generant confrontació tècnica i confusió social. Tot 
i així, l’anàlisi del material divulgatiu de les dues grans organitzacions eco-
logistes d’Espanya, Greenpeace i WWF/Adena, mostra una evolució en el 
discurs i una atenció cada vegada més gran al marc causal estructural dels 
incendis i a l’escenari de prevenció proactiva, incorporant conclusions del 
discurs científic (figura 3). Aquests aspectes, lluny de ser una anècdota, re-
sulten de gran rellevància atès l’abast del missatge d’aquesta tipologia de 
“generadors d’opinió social”.

Plana et al. (2004) i altres autors (Domínguez, 2008) han destacat la im-
portància de diferenciar les diverses tipologies de propietaris forestals que, 
des de la perspectiva de les actituds, percepcions i pràctiques, determinen la 
construcció social i la relació amb el bosc (Cruz, 2008). Interessa distingir 
especialment el perfil dels propietaris que gestionen els boscos d’aquells que 
actuen únicament com a propietaris. La, progressivament, major proporció 
de propietaris ‘urbans’ (amb una font principal de rendes no agràries) i/o 
passius (que no gestionen les seves finques), sobretot en zones forestals pe-
riurbanes, fa necessari adaptar el discurs per a la comprensió del fenomen i 
l’aplicació de les mesures de prevenció. 

Des d’un punt de vista mediàtic, davant l’elevada sensibilitat social enfront 
els incendis sovint es polititza i instrumentalitza el tema (sobretot davant 
d’episodis ocorreguts greus amb moltes hectàrees afectades o pèrdua de vides 
humanes), fet que dificulta el debat postemergència, necessàriament pausat, 
i que recupera tòpics com ara la manca de coordinació entre bombers i la 
gent del territori, que poden estar àmpliament superats. Aquests dialèctiques 
distreuen del debat de fons i no permeten avançar en les qüestions estructu-
rals (figura 4).

Tot i així, davant una realitat social en què la demanda cap a l’ús i gaudi 
del paisatge és creixent, la prevenció del risc d’incendi pot ser un argument 
més a favor de la dinamització de les activitats agràries que gestionen i con-
serven aquest mateix paisatge. Això permetria assumir la gestió del risc d’in-
cendis no com un problema, sinó com una oportunitat per al desenvolupa-
ment de les zones rurals, amb arguments socials, ecològics i econòmics 
plenament justificats (Plana 2008). 
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Figura 3. Material divulgatiu de Greenpeace i WWF/ADENA els darrers anys

Font: Greenpeace, WWF/ADENA i Plana (2004)
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Figura 4. Titulars de notícies de l’incendi de St. Llorenç Savall de 2003

 
4. Cap a un model integrat de comunicació sobre incendis forestals

Cruz Maecín (2008) ens recorda que no existeix una única construcció 
social de les percepcions, al fil de la repetida expressió: “els fets són els fets 
però la percepció és la realitat”. Els diferents grups d’opinió entren en con-
vergències o divergències, que passen a formar part de la mateixa realitat fo-
restal (figura 5). I dins d’un mateix grup la diversitat d’enfocaments pot ser 
igualment dispar, o similar6. Siguin les que siguin les estratègies de comuni-
cació, sempre hauran de tenir en compte aquesta diversitat d’agents i percep-
cions, i adaptar-ne els continguts per a millorar la capacitat de comprensió i 
èxit del missatge.

Figura 5. Casuística del model de construcció social de les percepcions

Población general:
-ámbit urbà
-àmbit rural

Grups de reflexió:
-professionals 
de l’extinció

-investigadors
-grups ecologistes

-associacions 
de propietaris 

Mitjans de comunicació:
-especialitzats

-no especialitzats
REALITAT FORESTAL

Font: adaptat de Cruz Maecín, 2008

Tenint en compte la influència dels mitjans de comunicació en l’opinió pú-
blica, la seva capacitat per abordar i millorar la comprensió social del binomi 
capacitat de propagació– capacitat d’extinció, podria facilitar el desenvolupament 
de l’escenari de prevenció proactiva des del punt de vista de la legitimitat i rèdit 

6. La ponència marc sobre els incendis forestals al II Congrés Forestal Català és un bon exemple de les diverses 
visions tècniques del tema. Tanmateix, de l’article no es treu cap conclusió sobre el grau de representativitat dels di-
versos postulats esmentats (Castelló 2007). 
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polític (figura 6). En aquest sentit, estem duent a terme estudis per veure fins a 
quin punt la recurrència d’episodis de GIF es relaciona amb el desenvolupament 
del discurs periodístic cap al marc causal subjacent (Plana 2010). En l’incendi 
de St. Llorenç Savall de l’estiu de 2003, per exemple, la disjuntiva entre boscos 
‘nets’ i ‘bruts’ va tenir un ressò significatiu en la premsa per diverses raons (Plana 
2003). Els darrers anys, en canvi, la necessitat de la ‘neteja’ entesa com actuacions 
puntuals en zones estratègiques per a la prevenció dels grans incendis forestals 
està assumida de forma més natural. Sembla lògic pensar que el conjunt d’inici-
atives públiques i privades, d’investigació i transferència (jornades, congressos, 
articles als diaris, atenció als mitjans audiovisuals, etc.) en relació a cada episodi 
de GIF, és el marc en què les conclusions dels grups de reflexió es poden trans-
metre als mitjans i a la societat. L’any 2008 vam publicar el primer manual per 
a periodistes sobre els incendis forestals (Plana i Barrigón, 2007). Hem elaborat 
material similar adreçat a propietaris forestals del Solsonès (Plana et al., 2009), i 
a tècnics d’administracions locals de la província de Lleida (Plana i Brull, 2010). 
En gran mesura, les publicacions de WWF/Adena i Greenpeace s’han nodrit del 
coneixement i els contactes amb professionals especialitzats en la matèria, gene-
rant una interessant aliança de comunicació entre dos grups de reflexió.

Figura 6. Tipologia de notícies relacionades amb el marc causal subjacent dels 
incendis forestals i l’escenari proactiu de gestió del risc
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Gschwandtl (2008) exposa com, davant de fenòmens complexos, la possi-
bilitat que les polítiques de comunicació obtinguin l’efecte desitjat es reduei-
xen. Per tant, resulta obligat establir una comunicació sistemàtica i focalitzada, 
basada en una aproximació estratègica ben calibrada. Els elements bàsics que 
determinen una aproximació estratègica per a la comunicació són sempre els 
mateixos i segueixen el cicle habitual de: anàlisi del statu quo, definició d’ob-
jectius, identificació de mesures, implementació, avaluació... i, si cal, nous 
anàlisis i objectius, etc. Destaca la identificació curosa del públic objectiu i del 
missatge, que ha de ser clar, concís, comprensible i creïble (les quatre c). Això 
implica, per una banda, identificar i adaptar els missatges i discursos al tipus 
de destinatari objectiu; i prèviament, establir el màxim de consens institucio-
nal possible sobre un mínim comú denominador respecte als continguts 
d’aquest missatge.

Segons els arguments exposats, per a promoure una cultura del risc capaç 
d’afrontar els reptes actuals de l’emergència global caldria (Plana, 2006 i 2007):

– Millorar la comprensió social sobre el marc causal dels incendis, distingint 
el risc d’ignició del binomi capacitat de propagació – capacitat d’extinció. 

– Explicar el paper del foc com a pertorbació natural (paisatges menys vul-
nerables per evitar els GIF).

– Millorar la comprensió de la fragilitat i vulnerabilitat del medi per a la 
presa de consciència de l’exposició al risc, autoprotecció, responsabilitat indi-
vidual, etc.

– Explicar la gestió del risc d’incendi com una oportunitat per al desenvolu-
pament rural, reconeixent el paper de les activitats agràries en la gestió del com-
bustible i la seva relació amb la qualitat del paisatge i altres serveis ambientals.

Per altra banda, la comunicació sobre incendis hauria, de forma adaptada i 
comprensible a cada context sociocultural:

– Distingir entre foc i incendi (de la mateixa manera que són diferents la 
neu i l’allau).

– Evitar els plantejaments simplistes centrats en la part final de la cadena 
causal dels GIF.

– Evitar enfocaments fatalistes, eventuals i basats en casuístiques extraor-
dinàries per justificar un règim de pertorbació que en realitat és recurrent.

– Relativitzar el “mite tecnològic”.
– Restar espectacularitat i sensacionalisme a la gestió de l’emergència.
– Evitar instrumentalitzar l’emergència i no promoure debats sociopolítics 

i mediàtics que estan superats entre els experts.
En aquest marc conceptual, el desenvolupament d’una Estratègia de comu-

nicació sobre el foc i la gestió del risc d’incendis forestals, podria complir amb els 
objectius de:

– Promoure un canvi cultural en la societat i els agents relacionats amb el 
tema.

– Millorar la capacitat pedagògica del tractament informatiu del fenomen 
dels incendis forestals.
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– Millorar el coneixement i la comunicació entre els agents relacionats (fonts 
d’informació i aliances).

I obtenir, entre altres, com a resultats:
– Establir els conceptes comuns de referència sobre el foc i la gestió del risc 

d’incendi, i recomanacions per a la comunicació i prevenció social.
– Crear aliances de comunicació amb els agents socials, adaptant el missat-

ge als diferents canals i destinataris.

5. Conclusions

Els incendis forestals són un fenomen complex, que alhora suscita una gran 
atenció social, però on sovint la realitat del discurs tècnic (expert) i social (allò 
que la societat coneix o percep) es troben distanciades. Aquestes tres facetes –la 
complexitat, la sensibilitat social i el desconeixement sobre el fenomen– s’inter-
relacionen entre si, i alerten sobre la necessitat de millorar la comprensió social 
del fenomen. Altrament, davant el context actual d’emergència global, difícil-
ment podrem tenir una societat i uns estaments polítics preparats per a assumir 
els reptes actuals de la gestió de la vulnerabilitat del territori. un aspecte amb 
resultats a mig i llarg termini, poc tangibles, que dificulta la implicació de les 
institucions i els agents socials, donada la forta component de transversalitat, 
coordinació institucional i participació social necessàries davant el marc causal 
complex dels incendis forestals (Plana, 2007). L’aproximació estratègica per a 
una comunicació sistemàtica ofereix un entorn metodològic sobre el qual estruc-
turar la identificació i transmissió de la informació entre els grups d’opinió. 
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