
EL PER QUÈ D’AQUESTA CAMPANYA?
En xifres: el 72% dels incendis forestals que tingueren lloc durant el període 2007-2016 foren 
deguts a causes antropogèniques, sent una de les més rellevants les derivades de la crema agrícola.
Prioritat de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals: treballar en enfortir 
mesures de prevenció i en la priorització d'actuació directa sobre les causes que ocasionen els 
incendis forestals.
Per aquesta raó, en el marc de la Estratègia Valenciana de Prevenció d'Incendis Forestals 
i Adaptació al Canvi Climàtic (2017-2020), la Direcció General de Prevenció d'Incendis 
Forestals posa en marxa una campanya de sensibilització dirigida al sector agrari amb l'objectiu 
d'informar i conscienciar respecte de la necessitat de previndre els incendis forestals que tenen el 
seu origen en la utilització del foc com a eina tradicional de gestió agrícola.

QuÈ ES PRETÉN AMB AQUESTA CAMPANYA?
Objectiu principal: propiciar oportunitats d'encontre i discussió per a:
     Afavorir el diàleg entre els actors del sector agrari i forestal.
     Dissenyar escenaris de futur que contemplen alternatives consensuades a la crema de restes  
     de poda agrícoles.
     Generar noves oportunitats de negoci basades en els principis de la Economia Circular.
     Donar a conèixer alternatives existents que pugen ser viables i experiències d'èxit en el camp  
     de la valorització dels residus agrícoles.

A QUI VA DIRIGIT?
     Principals actors del sector agrari i forestal: agricultors, sindicats, cooperatives, federacions,   
     consells agraris, col·lectius que fomenten pràctiques agrícoles sostenibles, propietaris i 
     associacions forestals, etc.
     
     Organismes dependents de l'administració pública valenciana relacionats directament amb el  
     sector agrari i la prevenció d'incendis forestals.

COM ES DESENVOLUPARÀ?
Procés de diàleg que constarà de 18 sessions/tallers a celebrar en zones estratègiques del 
territori valencià:
     3 sessions informatives, en les quals es facilitarà tota la informació necessària sobre el  
     procés.
     12 sessions participatives amb el fi d'entaular diàlegs col·laborats.
     3 sessions de retorn de informació, en les quals es traslladaran els resultats de les 
     sessions participatives.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ/CONSCIENCIACIÓ 

EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EN LA 

INTERFÍCIE AGRÍCOLA-FORESTAL

ON I QUAN?
L'inici de la campanya tindrà lloc el dimarts 17 d'abril, amb la primera de les sessions informatives, 
que es celebrarà a Betxí, i finalitzarà durant la primera quinzena del mes de juny.



SESSIONS INFORMATIVES

Castelló

València

Alacant

17 d’abril

24 d’abril

18 d’abril

SESSIONS PARTICIPATIVES
Castelló 26 d’abril

3 de maig

15 de maig

València 2 de maig

8 de maig

9 de maig

16 de maig

22 de maig

23 de maig

Alacant 10 de maig

17 de maig

24 de maig

SESSIONS DE RETORN D’INFORMACIÓ

Castelló

València

Alacant

5 de juny

1 de juny

6 de juny

L'Alcora
Sala d'Exposicions de l'Ajuntament. C/ la Bassa

Jérica
Centre Sociocultural "El Socós". C/ Río, 2-4

Xert
Local Polivalent. C/ Sant Vicent, 98

Riba-roja de Túria
Antic Escorxador. C/ Eusebio Benedito, 30

Villalonga
Casa de la Cultura. C/ de la Pau del Poble, 10

Caudete de las Fuentes
Salón Sociocultural, C/ García Berlanga

Carlet
Casa de la Cultura.
Pl. del Convent i la Vila, 15

Chelva
Espai Polivalent. Av. Sociedad Musical s/n

Quatretonda
Centre Cultural i Educatiu "Elvira Veres".
C/ Crist de la Fé, 88

Xaló
Ajuntament. C/ de l'Esglèsia, 27

Callosa d'en Sarrià
Ajuntament. Pl. d'Espanya, 1

Elx
Oficina Comarcal Agrària Camp d’Elx,
Ctra. Elx - Dolores, km 1

Betxí
Sala de Conferències de Ruralnostra,
C/ Tales,  6 

Alzira
Saló d’Actos de l’Ajuntament
C/Sant Roc, 6

Almoradí
Centre Cultural "D. Luis Martínez Rufete",
Pl. de San Andrés

Les Coves de Vinromà
Casa de la Cultura. Av. de Catalunya, 25

Xàtiva
Casa de Cultura. C/ Montcada, 7

Agres
Casa de la Cultura Pl. l'Assut, s/n

Totes les sessions començaran a les 11.00 hores.


