STOP AL FOC
EN RUTA
Exposició itinerant sobre prevenció d’incendis
DOSSIER DIDÀCTIC
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INTRODUCCIÓ
L'exposició que veiem naix de la motivació de la Direcció
General de Prevenció d'Incendis Forestals, amb la intenció
d'acostar aquesta problemàtica als ciutadans, des d'una visió
globalitzada, i pretén ressaltar els valors del bosc mediterrani
pel que fa a la riquesa en biodiversitat, on la flora i fauna
estan entrellaçades dins d’un equilibri complex i fràgil.
En el conjunt dels panells desgranarem la importància del
bosc, els factors que el degraden i aquells que l'enforteixen,
la importància del que guanyem o perdem si no en tenim
cura, a fi d’endinsar-nos en el coneixement de les causes
dels incendis i la investigació d’aquests, i entendre com la
nostra actitud al bosc pot marcar la diferència en la
conservació i protecció d'aquest ecosistema valuós.
A través d'uns simpàtics personatges, podem conéixer les
pautes que cal seguir al bosc, i descobrir així que tots
podem ser els “ulls de la muntanya” i col·laborar en la
PREVENCIÓ ACTIVA a través de la nostra vigilància.
Telefonant al 112 podem aconseguir una intervenció ràpida i
evitar un incendi.
Panell STOP AL FOC EN RUTA
Ací comencem la introducció “motivadora” i us convidem a
fer la foto de “grup”.
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Panell 2 EL BOSC MEDITERRANI…
Són dos panells, els quals ens parlen de la biodiversitat de la flora i fauna
dels nostres boscos.
En aquest panell es mostra, a la part central, un text d'introducció i
motivació sobre l'ecosistema forestal mediterrani, amb una frase d'un dels
estudiosos més importants a la nostra Comunitat,
coneixedor de l’etnobotànica de les nostres muntanyes, Joan Pellicer,
enamorat de cadascun dels racons de la nostra terra.
En un lateral, es mostren els diferents ecosistemes dels boscos valencians:
savinar, pineda, sureda, bosc de ribera i roureda, i s’hi destaquen alguns
dels llocs més emblemàtics on podem trobar aquests boscos.
A la part de davall del panell, hi ha un caseller amb 14 fitxes imantades
d'arbres, arbustos i lianes més representatius d'aquestes formacions
forestals, i s’hi ressalten amb un asterisc aquells que tenen la capacitat
de rebrotar després d'un incendi.
Es tracta que el visitant identifique les espècies vegetals que figuren a
l'altre lateral del panell, trobe dins del caseller les fitxes imantades que
corresponen a aquestes espècies i que observe i relacione, d’aquesta
manera, els detalls dels fruits, les flors, les fulles i/o les llavors. I que
finalitze amb la col·locació de cada fitxa al lloc que li pertoca.
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Hem elaborat un detall motivador que vincula tots els panells, a fi de
potenciar l'observació de manera que hagen d'explorar tot el panell per a
descobrir el nostre simpàtic personatge, anomenat Mussi, que és un
mussolet que vigila en tot moment els nostres boscos i que caldrà
descobrir-lo, ja que està camuflat al llarg de tots els panells de l'exposició.
Aquest personatge motiva especialment el públic infantil o familiar.

Una safata a la base del panell amb mostres de troncs de diferents
espècies autòctones, per a tocar, ens permet observar que hi ha
diversitat en espècies: textures, coloracions, escorces i fins i tot
densitats, a més de veure la diferència dels anells de creixement d'unes
espècies a unes altres, segons siguen de creixement ràpid o lent.
Aquestes són: freixe, alzina, roure, auró, pi i savina.
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Textos panell 2
“Ser fidel a la saba de la terra que t’ha vist créixer i estimar les
seues muntanyes, els seus boscos i rius...
Ésser només el batec d’aqueixa saba.”
Joan Pellicer.

ARBRES
Alzina//Quercus ilex
Alzina surera//Quercus suber
Roure valencià//Quercus faginea
Pi roig//Pinus sylvestris
Pi blanc//Pinus halepensis
Savina//Juniperus sp.

El Mediterrani, un dels 34 punts calents de biodiversitat del planeta.
Una orografia travessada per una multitud de cadenes
muntanyenques possibilita una infinitat de microclimes i propicia una
alta biodiversitat.

ARBUSTOS
Llentiscle//Pistacea lentiscus
Arboç//Arbutus unedo
Marfull//Viburnum tinus
Arç alb//Crataegus monogyna
Coscoll//Quercus coccifera
Aladern//Rhamnus alaternus

Més de la meitat de la superfície és forestal, 1,3 milions d'hectàrees.
La vegetació amb fulles dures i coriàcies resisteix els intensos rajos
solars a l'estiu i evita la pèrdua d'aigua, i té capacitat per rebrotar
després dels incendis.

LIANES
Heura//Hedera helix
Lligabosc//Lonicera implexa
PAISATGES
Savinar, el Racó d'Ademús
Pineda, el massís de Penyagolosa
Sureda, la serra d'Espadà
Bosc de ribera, les Gorges del Cabriol
Roureda, la Font Roja
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Panell 3… RIQUESA EN BIODIVERSITAT
És un panell que ens convida a jugar amb la roda i, així,
conéixer la fauna més comuna que podem veure quasi que
a simple vista, agrupada en 4 grans grups:
“CANTS DEL BOSC”, “CAÇADORS NOCTURNS”, “DESCONEGUTS
ESMUNYEDISSOS” i “ELS DOMINIS DEL CEL”.
Van numerats perquè siga senzill trobar una descripció breu
i curiositats de cada espècie. A més, el panell central de la
roda mostra aquests éssers vius al seu hàbitat, on destaquen
espècies d'invertebrats que no volíem deixar fora dels triats
en aquests blocs, com ara els insectes pol·linitzadors, els
descomponedors...
A la base del panell hi ha una safata amb material
semblant a l'argila, on podem marcar les petjades de rabosa
i senglar amb un motle.
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Textos panell 3
Tafaneja entre aquests animals
CAÇADORS NOCTURNS
Mussol (Athene noctua)
22 cm. És el rapinyaire nocturn més abundant. Nia en buits d'arbres o en
forats de murs. El seu vol és molt silenciós. S'alimenta de rosegadors i ocells
xicotets.
Eriçó comú (Erinaceus europaeus)
25 cm. Quan se senten amenaçats s’enrotllen sobre si en forma de bola amb
punxes que els fa quasi invulnerables.
Fagina (Martes foina)
70 cm. Són excel·lents controladores de plagues de ratolins. Marquen el territori
amb el seu excrement característic.
CANTS DEL BOSC
Merla comuna (Turdus merula)
Nia en matolls, en posar-se puja i baixa la cua repetidament. El seu cant és
estrident.
Gafarró (Serinus serinus)
Sol cantar a la part més alta dels arbres i és molt abundant a l'hivern.
Carboner comú (Parus major)
És curiós i confiat, i un gran acròbata mentre s'alimenta. Té colors cridaners
i una corbata característica.
Puput (Upupa epops)
Camina per terra a la recerca d'insectes, que captura amb el seu pic llarg i
corbat. Nidifica a cavitats d'arbres i roques. Els seus nius desprenen mala olor.
Alça la cresta en cas d'alerta.
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Panell 4 UN EQUILIBRI FRÀGIL
Aquest panell mostra la imatge d'un bosc madur on podem
observar la frondositat i biodiversitat.
Però hi ha factors que fan que el bosc siga vulnerable i, així, en
ressaltem alguns: repoblacions monoespecífiques, rius amb canyes,
tales excessives, incendis recurrents, canvi climàtic). Aquests factors
ens porta a la imatge del bosc degradat, on podem observar
pobresa en diversitat i poca densitat, cosa que afavoreix les dues
conseqüències pitjors que pateixen les nostres muntanyes: l'erosió i
la pèrdua de sòl, i l'augment del risc d'incendis.
Destaquem una dada fonamental sobre el sòl: la que triga a
formar-se un centímetre al voltant de 1.000 anys (!) en relació
amb la rapidesa amb què podem perdre’l, just en unes hores.
D'altra banda, destaquem els factors que enforteixen el bosc, a fi
de poder revertir aquesta situació de degradació mitjançant
reforestacions biodiverses, afavorir plantes rebrotadores, recuperació
d'usos sostenibles tot col·laborant amb “Stop al foc”, sensibilització
ambiental... i així protegir els nostres boscos.
La imatge central ens mostra quatre espècies que estan rebrotant
després d'un incendi i que podem trobar a l'ecosistema forestal
mediterrani: ginebre, margalló, llentiscle i coscoll.
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En aquest panell plantegem una senzilla dinàmica sobre el
paper fonamental de la vegetació en la protecció del sòl:
Cada participant, arbre o arbust, trepitja amb els seus peus un
tros de tela marró que simbolitza el terra. Un dels participants
representa les pluges torrencials, i en diferents fases es veu com
afecta el sòl la manca de vegetació, a partir de situacions
simulades en què es produeix un incendi:
Fase 1: tots estan subjectant sòl. Arriba la pluja torrencial i no
passa res. Les arrels (els peus) subjecten el sòl.
Fase 2. Apareix el foc i crema algunes espècies, arriba la pluja
i s’emporta el sòl. Ja no hi ha arrels que el subjecten.
Calen, doncs, quatre personatges:
arbres, arbustos, foc i pluja torrencial.
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Textos panell 4
BOSC MADUR
FACTORS QUE EL FAN VULNERABLE...
-

Repoblacions monoespecífiques
Rius amb canyes
Tales excessives
Incendis recurrents
Canvi climàtic

BOSC DEGRADAT
- EROSIÓ I PÈRDUA DE SÒL
- MAJOR RISC D'INCENDIS
FACTORS QUE L’ENFORTEIXEN
- Reforestacions biodiverses
- Afavorir plantes rebrotadores
- Recuperació d'usos sostenibles
- Col·laborant amb “Stop al foc”
- Sensibilització ambiental
Sabies que un centímetre de sòl tarda mil anys a formar-se i que pot
perdre's en hores?
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Panell 5 TOT EL QUE EL BOSC ENS DÓNA
A través dels dos personatges que mostrem al panell doble,
desplegable, destaquem tota la riquesa que el bosc ens aporta,
des del punt de vista ambiental i de recursos.
La figura de l'avi, amb el seu sarró, i l'àvia, amb el seu cistell,
ens aniran ensenyant els objectes que hi amaguen, els quals
estan en dos formats: en volum, objectes reals o representatius
i en cartells xicotets, i que caldrà anar situant a la copa de
l'arbre; d'una banda, són objectes que representen el valor
ecològic, el que guanyem amb el bosc o el que podem arribar
a perdre si no el protegim; i d'una altra, objectes relacionats
amb l'ús i els costums: l'aprofitament dels recursos
tradicionals, objectes que descrivim al text.

14

15

Textos panell 5
Què guanyem? Què perdem?
CISTELLA DE L'ÀVIA:
Oxigen (globus)
Aigua (botelleta de vidre)
Sòl (pot amb terra)
Biodiversitat (caixa niu)
Clima i ciència (lupa)
Pluja i ombra (paraigua)
Observació (prismàtics)
Senderisme (bastó)
SARRÓ DE L'AVI:
Paper (llibre amic dels arbres)
Suro (tap)
Bolets
Mel (pot) i cera d'abella (ciri)
Medicaments (pomada)
Fruits (nous...) i llavors (bellotes)
Vímet o espart (cistella)
Llenya i carbó (branca i brasa)
Fusta (objecte de fusta)
Resina (cola)
Aromàtiques
Medicinals
Culinàries

Què guanyem
guanyem?? Què perdem?
perdem?
CISTELLA DE LA IAIA
Oxigen
Aigua
Sòl
Biodiversitat
clima i ciència
Pluja i ombra
Observació
Senderisme
SARRÓ DEL IAIO:
Paper
Suro
Bolets
Mel i cera de abella
Medicaments
Fruits i llavors
Vímet o espart
Llenya i carbó
Fusta
Resina
Aromàtiques
Medicinals
Culinàries
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Panell 6 EL DETECTIU DEL BOSC
Aquest panell se centra fonamentalment en dos aspectes: d'una banda, les
causes dels incendis (sobretot negligències) i, d'altra, la investigació
d'aquests incendis.
Entre les causes mostrem: cremes agrícoles, maquinària i vehicles, barbacoes
i fogueres, línia elèctrica, burilles, abocaments i fems, petards i altres causes
que investiga el GOIF (Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals).
Per això, hi ha una “lupa” en un lateral que ens convida a
“investigar”.
La dinàmica d'aquest panell consisteix en el fet que mitjançat la utilització
d’un informe anual de la conselleria sobre incendis, podem situar uns
adhesius que representen les diferents extensions dels incendis (grans
incendis forestals “GIFS”, incendis i conats) sobre el mapa de la Comunitat
Valenciana, i destacar, així, els llocs on s'han produït.
Hi ha dos colors: en roig, els de causes humanes i, en taronja, els de causes
naturals (llamps).
Acompanyen a aquest panell diversos elements:
- Una roda de “fitxes” amb les proporcions de cadascuna de les causes que
hem anomenat anteriorment.
- El maletí d'investigació d'incendis: conté els elements utilitzats pels
investigadors.
- Una impressió d'una imatge d'un sòl que en part està cremat per a
realitzar la dinàmica “què ha passat ací?”. Sobre aquest sòl hi ha objectes
que motiven a formular una possible hipòtesi de com i on va començar
el foc (punt d'inici): burilla, botella de vidre, restes de petards i metxes,
encenedor… tot això va acompanyat d’un full amb els vents dominants
i una fitxa amb la informació meteorològica de temperatura, vent i/o
pluviositat.
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Panell 7 MILLOR PREVINDRE
En aquest panell representem els diferents usuaris que
freqüenten el bosc: recol·lectors de bolets, agricultors,
excursionistes, xiquets i xiquetes, treballadors amb maquinària,
conductors, caçadors...
Aquests personatges del bosc estan, a més, representats
mitjançant siluetes d’una grandària gegant (70 cm), amb la
intenció de captar l'atenció dels visitants, amb els quals es
puguen identificar, per a cercar darrere d'ells els consells i les
bones pràctiques que cal seguir cada vegada que vagen al bosc.
Els detallem a continuació.
Així mateix, a la part més baixa del panell hi ha 4 casellers on
col·locarem informació específica per a cadascun dels usuaris
del bosc, i que es podrà agafar lliurement.
Els personatges de les siluetes són persones que ja s'han
conscienciat amb la campanya Stop al foc (són coneixedors
d'aquestes bones pràctiques) i ens conviden a unir-nos a ells.
El bagul del bosc conté aquests personatges.
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Textos panell 7
LA TEUA ACTITUD POT MARCAR LA DIFERÈNCIA.
PREN NOTA DE LES BONES PRÀCTI-QUES
Consulta el nivell de risc d'incendis a www.112cv.com o
a @gva112
Si fas foc, fes-ne només a llocs habilitats.
Encara que tingues autorització per a fer foc, si fa vent,
no en faces.
Evita fumar; però si fumes, apaga bé la burilla i
emporta-te-la.
Emporta't les deixalles a casa. Que no es note que has
passat.
El foc no és un joc: atenció a xiquets/xiquetes i joves.
No sigues passiu davant la irresponsabilitat d'uns altres.
Avisa el 112.
En cas d'incendi, telefona immediatament al 112.
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PANELL 8: "ULLS A LA MUNTANYA"
La imatge d'aquest panell representa a totes les persones que
poden ser fonamentals pel que fa a la vigilància del bosc.
Haurem de tractar de situar les 15 fitxes imantades a través
del dibuix; a més, aquestes fitxes porten una informació per
darrere que ens pot ajudar a entendre com aquesta persona
pot ser “els ulls a la muntanya”, i al centre del panell resta
remarcar el telèfon d'emergència, 112, que tots hem de
conéixer i utilitzar.
Per a comprovar que tots som ulls a la muntanya, haurem
d'estar atents i cercar un nou personatge que apareix en
aquest panell anomenat “FOQUI”, el qual representa una
negligència que s'ha comés al bosc i que pot causar un
desastre ecològic. L'objectiu de la cerca d'aquest personatge
és rastrejar tot el panell i, així, facilitar l'observació dels
detalls.
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Foqui i Mussi. Cerca’ls!
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Textos panell 8
1. Observatoris forestals.

9. Pescadors: “també hi vigilen”.

2. Agents mediambientals.

10. Ciclistes de muntanya: “també hi vigilen”.

En punts elevats i estratègicament situats, abasten grans zones visuals. La missió
que tenen és detectar i localitzar focs. Serveixen de connexió amb els mitjans de
vigilància o extinció.
Repartits per tot el territori, patrullen contínuament per la muntanya, per això
coneixen molt bé el terreny i els riscos d'incendi. Coordinen i supervisen, dins de
l’àmbit local, les mesures preventives. Vigilen i afavoreixen la conciliació d'usos al
medi mitjançant la conservació.

3. Unitats de prevenció d'incendis forestals.

Unitats mòbils motoritzades que es mouen per les zones de major risc (àrees
recreatives amb paellers, zones de cremes agrícoles, zones de major afluència de
gent...). Desenvolupen tasques de vigilància i dissuasió. Informen i sensibilitzen els
usuaris de la muntanya.

Des de la tranquil·litat del seu lloc de pesca, també tenen ulls per a gaudir del
paisatge que els envolta i, per descomptat, alertar de fums o altres anomalies al
voltant del riu, embassament o llacuna.
Mentre recorren pistes forestals o camins, els ciclistes, a qui els agrada circular
tranquil·lament per la muntanya, són també excel·lents vigilants espontanis, perquè
recorren i miren els bells paisatges naturals.

11. Excursionistes (senderistes): “també hi vigilen”.

A tots als qui els agrada caminar per la muntanya, la vigila i en té cura, perquè
no vol que es degrade allò que estima. Recorren sendes apartades i arriben a punts
que només són accessibles a peu.

12. Passejants: “també hi vigilen”.

4. Voluntariat ambiental o forestal.

Qualsevol persona que es trobe al medi natural, encara que siga per a fer un
passeig breu, és un vigilant útil que hi pot contribuir a la conservació.

5. Pastors: “també hi vigilen”.

No només cal fer un ús responsable dels torradors i de les àrees recreatives, també
s'ha de vetlar perquè uns altres el tinguen. El fet de gaudir d'un menjar campestre
o d'esplai al camp, mai no l’ha de posar en perill.

Tasca altruista realitzada per associacions, en coordinació amb altres mitjans de
prevenció. Realitzen recorreguts a peu per zones forestals i alhora vigilen i
informen/sensibilitzen altres usuaris.
Els pastors passen molt temps al camp guiant i tenint cura del bestiar. Són
excel·lents coneixedors del terreny que recorren i són sabedors del perill dels
incendis. Estan atents i detecten molt bé fums i altres alteracions del paisatge.

6. Agricultors de muntanya: “també hi vigilen”.

El manteniment de parcel·les xicotetes cultivades a la muntanya afavoreixen la
diversitat i constitueixen discontinuïtats a manera d’àrees tallafocs xicotetes.

7. Apicultors: “també hi vigilen”.

També són ulls a la muntanya davant dels incendis, perquè amb gran freqüència
hi col·loquen els ruscos que es nodreixen de les moltíssimes plantes mel·líferes del
ric matoll mediterrani. Un incendi mataria les abelles i destruiria el seu hàbitat.

8. Caçadors: “també hi vigilen”.

Tant durant l'època de caça com fora d'aquesta, els bons caçadors recorren amb
gust els vedats i vetlen perquè s’hi mantinga la biodiversitat.

13. Usuari/usuària de les àrees recreatives i de torradors: “també hi
vigilen”.

14. Naturalistes: “també hi vigilen”.

Cada dia en són més les persones que gaudeixen de la naturalesa i observen la
fauna i la flora sense molestar-la ni alterar-ne l’hàbitat.
Són precisament uns dels millors vigilants perquè se’n conserve la preuada
biodiversitat.

15. TELÈFON I CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES 112

Rep, informa i redirigeix les trucades de tots els vigilants de la muntanya, tant si
es tracta de donar part als agents mediambientals per situacions o conductes
negligents o de risc, com de fums i possibles incendis, perquè es comproven i es
pose en marxa l'operatiu d'extinció.
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PANELL 9: COM MÉS PROMPTE MILLOR
El públic en general desconeix els mitjans materials i les
actuacions amb què aconseguim una intervenció ràpida.
L'objectiu d'aquest panell és donar a conéixer aquests
mitjans i la importància que té cadascun d'aquests.
Representem, doncs, tots aquests mitjans que han d’estar
a disposició, per tal de poder realitzar una intervenció
immediata i efectiva a l'inici d'un foc i altres actuacions
que faciliten aquesta primera intervenció i que eviten
que el foc siga incontrolable perquè s’ha estés
considerablement. La intervenció a l'inici és essencial.
Intentarem situar les 12 fitxes imantades tot observant
on es corresponen al panell; a més, porten una
informació al darrere que ens indica quina és la
importància d'aquest element i/o actuació.
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Textos panell 9
1. Observatoris forestals.

Són les talaies des d’on es controla un territori ampli. Continuen sent
importants durant els incendis per tal de dirigir i orientar els mitjans
d'extinció en aquest espai. És vital que hi puguen estar connectats
visualment.

2. Xarxa d'accessos (pistes, camins...).

Han de ser suficients i ben senyalitzats perquè arriben els mitjans
d'extinció al més a prop i ràpid possible.

3. Bassa contra incendis.

Per a helicòpters i mitjans terrestres, ha d'estar en un punt obert i
visible, accessible per als mitjans d'extinció. La presa d'aigua s’ha de fer
després de la surgència del brollador a fi de no alterar l’hàbitat delicat,
i s’ha de deixar aigua suficient per a la flora i la fauna. Ha de comptar
amb rampes per a evitar que s’ofegue la fauna. S’ha de construir una
bassa xicoteta per a la fauna on es deriven les aigües sobrants.

4. Hidrants i canons d'aigua.

Permeten el proveïment i l’ompliment directe de camions cisterna dels
mitjans d'extinció. Es construeixen on hi ha canalització d'aigües.

5. Zones d'interfície urbana-forestal (especialment a urbanitzacions

a la muntanya).
Consisteixen en franges buidades de vegetació al voltant del nucli
habitat per a frenar l'entrada o eixida del foc en cas de produir-se’n.
Importants per a defensar tant cases i persones com el medi forestal.
Han de comptar també amb un camí perimetral, quan siga possible.

8. Zones de pastura de bestiar extensiu.

Contribueixen a mantindre pastures i a reduir la densitat de la vegetació
forestal. Però, per tal no afectar les zones més valuoses, el pasturatge
s’ha de realitzar al voltant de pistes i d’àrees amb poc pendent, i deixar
sempre zones no pasturades. Formen part del paisatge cultural i natural
de les nostres muntanyes.

9. Silvicultura preventiva.

A zones on no hi ha discontinuïtats naturals en la vegetació, és
interessant intervindre en la vegetació arbrada o de matoll en una
franja al voltant de pistes forestals. Aclarides i desbrossaments manuals
i selectius en aquests punts creen també discontinuïtats en la defensa
contra el foc, han de fer-se acuradament i amb sensibilitat (en zones
d'escàs pendent, en època hivernal, sempre deixant peus i grups d'arbres
i arbustos, contorns irregulars...).

10. Camió cisterna “autobomba” que es proveeix al depòsit.
11. Càmeres.

Són mesures tant dissuasives com d'investigació que poden col·locar-se
a zones molt valuoses, molt concorregudes o en les quals hi ha hagut
incendis recurrents.

12. Helicòpter.

Permeten una intervenció ràpida. Ajuden a la immediata extinció i
impedeixen la propagació de l'incendi.

6. Basses de reg, abeuradors per al bestiar i altres punts
d'aigua tradicionals.
Poden servir, en cas de necessitat, per a proveir els mitjans d'extinció
terrestres.
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MAQUETA: EL NOSTRE PAISATGE, UN BOSC EN MOSAIC
És una representació en tres dimensions del nostre paisatge, cosa
que permet observar-lo i analitzar-lo amb una altra òptica, en què
es remarquen els conceptes que s'han tractat al panell 9.
Aquests són els conceptes que podem tractar per a dinamitzar la
maqueta, gràcies a l'observació dels detalls:
- La presència de boscos mixtos, amb gran biodiversitat, on
destaquen espècies caducifòlies que aporten al paisatge un colorit
cromàtic ric a la tardor.
- Bosc de ribera, associat a la presència de cursos d'aigua, on es
manté controlada la densitat de les canyes.
- Torre de guaita.
- Bassa contra incendis.
- Zona d'interfície urbanoforestal al voltant de la urbanització.
- La presència de bancals amb arbres de secà i vinyes.
- Cultius al voltant del poble.
- Bosc de pineda.
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Dues figures que vigilen, els agents
mediambientals, que s’utilitzaran a
l'exposició com a fotoreclam, perquè els
visitants es posen en la pell dels
“Amics/amigues del Bosc”.
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STOP AL FOC
EN RUTA

Exposició itinerant sobre prevenció d’incendis
DOSSIER DE MUNTATGE
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Com muntar i organitzar el projecte Stop al foc en ruta, per
a les persones que la visiten sense un educador/a ambiental.
En primer lloc començarem amb el muntatge dels panells. En alguns
casos, a més del panell informatiu, s'afigen objectes que el
complementen.
Com s'observa en la imatge següent, els panells de l'1 al 9 es
col·locaran, seguint l'ordre que apareixen a l'esquema, tot formant un
oval. Al centre dels panells es troben la maqueta i dues siluetes dels
agents mediambientals per al fotoreclam.
Deixarem una entrada i una eixida per als visitants.
A continuació, expliquem detalladament què necessita cada panell:

Panell 1: “Stop al foc en ruta”. Es col·locarà de forma oberta a fi de
crear l'entrada a la visita.

Panell 2: “El bosc mediterrani”. Conté diferents imatges d'arbres,
arbustos i lianes del bosc mediterrani. Té un caseller amb fitxes, que
es poden deixar ací o posades al seu lloc.
A la base d’aquest una safata amb soques de diferents espècies
d'arbres.

Panell 3: “Riquesa en biodiversitat”. Es col·loca fent parella al costat

del panell 2, té una roda amb imatges de diferents espècies de fauna
del bosc mediterrani. El que es pretén amb això és que els/les
visitants tafanegen sobre els animals.

Panell 4: “Un equilibri fràgil”. Es deixa un espai d'un parell de metres

respecte del panell 2/3.

Panell 5: “Tot el que el bosc ens dóna”. Es col·locarà a uns metres

del panell 4, es col·loca desplegat. Es deixen col·locats els taulers que
representen objectes, els quals es penjaran dispersos a la copa dels
arbres, tot passant un plom per cada forat.

Panell 6: “El detectiu del bosc”. Aquest panell té una lupa en un

lateral, fent com que ens invita a investigar, a més d'una roda de
“fitxes” amb les causes dels incendis en la proporció que tenen, un
maletí de l’“investigador” del GOIF, i una impressió d'una zona
cremada.

Panell 7: “Millor previndre”. Col·locat a una distància àmplia del 6,

aquest panell es complementa amb un bagul que conté 7 personatges
que es munten a les seues peanyes. Hi ha 4 caixes a la base del
panell, cal emplenar-les amb fullets de la conselleria, amb
recomanacions per als usuaris de la muntanya.

Panell 8: “Ulls a la muntanya”. Es col·loca a una distància gran del

7, però acostat al 9. El panell té unes fitxes que estaran enganxades
sobre el panell, fet aquest que els donarà volum.

Panell 9: “Com més prompte millor”. Panell col·locat prop del panell
8, té igualment unes fitxes enganxades.
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Siluetas agentes
medioambientales
(Photocall)
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