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Del 20 d’abril al 24 de juny de 2022

Exposició: 50 años de conocimiento y
prevención de incendios forestales
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Vestíbul edifici B de l'ETSEA / Agrònoms
Inici:
20 d’abril de 2022 | 13:00
Finalització:
24 de juny de 2022

L'exposició commemora els 50 anys d'estudi, coneixement i la prevenció dels incendis forestals a Espanya. El
2018 es va complir el 50è aniversari de la creació de l'Estadística General d'Incendis Forestals (EGIF) i els 20
anys de la posada en marxa dels Equips de Prevenció Integral d'Incendis Forestals (EPRIF). L'Estadística
General d'Incendis Forestals (EGIF), coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,
és la base de dades nacional d'incendis forestals i es nodreix dels comunicats que remeten les comunitats
autònomes per a cada incendi que té lloc als seus territoris. Va ser iniciada el 1968 i constitueix la sèrie de
dades sobre incendis forestals més completa a nivell internacional. Els Equips de Prevenció Integral d'Incendis
Forestals (EPRIF) formen part del dispositiu del Ministeri per a la lluita contra incendis forestals des de 1998.
Intervenen al territori sobre les causes que generen els incendis forestals, incidint de forma directa sobre la
població adulta i procurant la conciliació dinteressos. L'objectiu de l'exposició és sensibilitzar sobre la
importància de la recopilació sistemàtica d'informació sobre incendis forestals com a base per a una millor
planificació de les tasques de prevenció i extinció, així com destacar la tasca que es duu a terme amb aquesta
finalitat a l'Estat espanyol durant 5 dècades .
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