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Antecedents

2017
Conveni de col·laboració:

National Fire Protection Association
treball conjunt en projectes de conscienciació 
social i millora de zones Interfases Urbano-
Forestals 

– Preparedness Day
– Comunitats Firewise

2018
Inpulsant el Preparedness Day arreu 
d’Europa:

– 4 localitats de la Toscana
– Torrelodones (Madrid)
– Vacarisses (Barcelona) 



Preparedness Day Begur 
20198 de juny de 2019

Preparedness Day a la urbanització Residencial 
Begur (alt risc d’incendi)

• Organitzat per la Diputació de Girona
• Coordinat per la Fundació Pau Costa
• Amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Begur
• Participació de Bombers de la 

Generalitat , ADF’s , Agents Rurals i 
Protecció Civil

• Suport de NFPA



Preparedness Day Begur 
2019

8 de juny de 2019

30+ persones, 8 grups de treball: 
assignació de carrers pel porta a porta

A cada casa es reparteix 
• Iman de nevera
• Tríptic de la DiGi sobre el risc 

d’incendi
• Tríptic del pla INFOCAT



Valoració per part dels
participants

14 enquestats

• 70%  es va mostrar favorable a fer l’activitat durant la tarda

• 60%  creu que cal dedicar més d’1,5 hores al porta a porta 

• 85% coincideix que la primavera és la millor època per dur a terme 
l’activitat

• 70% dels participants creuen que van rebre informació suficient per 
atendre als veïns

• 90% opinen que el material divulgatiu que es va donar als veïns 
estava bé o molt bé

• 85% es va mostrar favorable a fer grups mixtos (ADF, Bombers, CAR, 
P. Civil...)

• 70% dels participants van acabar la jornada amb una sensació bona o 
molt bona



Valoració per part dels
participants

• Entre tots els grups es van identificar unes 280 cases, de les quals 135 van 
contestar

• Els veïns i veïnes van reaccionar bé o molt bé al missatge que se’ls donava

• Aproximadament la meitat dels veïns i veïnes eren conscients del risc d’incendi 
forestal de casa seva



Propers passos

Consolidació del Wildfire Preparedness Day a Europa
• Províncies de Catalunya
• Toscana (Itàlia)
• Altres regions de l’Estat i Europa

Suport en la implementació de Comunitats Firewise
• Regió de la Toscana (Castiglione della Pescaia) 



Gràcies per l’atenció
Consultes: info@paucostafoundation.org


