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OBJECTIU

El joc pretén sensibilitzar els participants en la correcta gestió 
dels boscos i les bones pràctiques ciutadanes per evitar els 
incendis forestals.

INSTRUCCIONS DEL JOC

El joc consta d’un taulell, unes fitxes de joc, unes fitxes de foc, unes fitxes mòbils, 
un dau, unes causes de foc amb pistes i un joc de preguntes i proves a desenvolupar.

El joc és tipus del joc de l’oca, amb la variant que hi ha un joc paral·lel del foc que 
avança en el sentit contrari. Si el foc ens atrapa en algun moment, hem de tornar a 
començar.

Poden jugar 4 persones, 4 parelles o 4 equips a la vegada. Una persona organitzadora 
del joc fa les preguntes, posa les causes del foc i dóna les pistes de la causa, mou 
la fitxa del foc i posa caselles mòbils en el taulell allà on cada participant determina. 
Aquesta persona pot ser un altre jugador que no fa la tirada.

Cada jugador situa una fitxa en un dels extrems del taulell i avança per algun dels 4 
extrems fins arribar al centre del taulell.

Per iniciar el joc es tira el dau dos cops, i el que treu la puntuació més alta comença. 
El segon és el de la seva dreta i així successivament. Abans de començar cal contestar 
una primera pregunta, de manera que l’avançament de la fitxa sempre és després 
d’un encert de pregunta. Si es falla aquesta primera, no s’encén foc però tampoc 
s’avança fins que s’endevini una primera pregunta.

El jugador avança per les caselles més clares del recorregut. Avança amb el dau 
de 3 (1 i 2=1, 3 i 4=2, 5 i 6=3) de manera que a cada casella on cau ha d’agafar 
una pregunta i respondre-la. Si l’encerta segueix jugant sempre i quan li toqui el 
torn. Cada jugador fa un torn cada vegada, només es repeteix tirada si ho marca la 
casella concreta. Si el jugador falla la pregunta, del centre del joc surt una fitxa de 
foc que avança per les caselles més vermelles el mateix nombre de caselles en sentit 
contrari. En aquest moment s’agafa una carta de “causa de foc” i es posa cap avall 
en el taulell. A la següent jugada si el jugador encerta, la casella de foc retrocedeix 
el nombre de caselles de la tirada. Si falla per segona vegada el foc torna a avançar.
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Si s’aconsegueix fer recular el foc fins al centre del taulell i es vol apagar, cal endevinar-
ne la causa; si no el foc es torna a posar a la darrera posició en què estava.

Hi han caselles fixes on passen situacions concretes: cal estar atents a les instruccions 
de cada casella.

Cada cop que es passa per una casella fixa, es pot demanar una pista de la causa si 
es té un foc encès. Les pistes es donen per ordre i hi ha 3 pistes per causa.

ADF Associació Defensa Forestal  S’avança 2 caselles

Bassa d’incendis  S’avança 2 caselles

Àrea recreativa  Es roman 2 torns sense jugar

Tallafocs  S’avança 2 caselles

Torre de guaita  S’avança 2 caselles

Si caus en alguna de les caselles fixes en què s’avancen caselles i tens un foc encès, 
aquest foc recula tantes caselles com avances amb la fitxa.

Hi han caselles mòbils que es col·loquen a l’inici del joc o en algun moment en què 
es vulguin variar les situacions. Aquestes es posen sobre el taulell per tal de complicar 
l’arribada al centre.

Aclarida forestal gestionada  S’avança 3 caselles

Recol·lector de bolets  1 torn sense jugar

Abocament de deixalles  1 torn sense jugar

Obertura de camins forestals  1 torn sense jugar

Quan el foc atrapa el jugador, aquest ha de tornar a començar.

Guanya el primer jugador que arriba al mig i ha aconseguit apagar el seu foc. Un cop 
s’arriba al mig s’ha d’endevinar la causa del foc a partir de tres pistes que hi ha sobre 
aquesta causa. Si s’encerta es guanya. Si no s’encerta, la fitxa retrocedeix 5 caselles i 
segueix jugant.

El conjunt de fitxes pot ser vermell o taronja: les fitxes vermelles són de més dificultat i 
les taronges més senzilles. Això permet jugar amb dos nivells d’edat. Es pot jugar amb 
els dos tipus de preguntes, de manera que cada vegada s’agafa una de cada color o 
es poden barrejar.
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Muntatge del taulell:

TAULELL
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CASELLES MÒBILS

Fitxes caselles mòbils per cada equip:

Fitxes dels 4 equips:

Fitxes del foc:

FITXES



1. Barbacoa mal apagada
1.1. El foc s’encén voluntàriament
1.2. Habitualment no forma part d’una feina
1.3. Habitualment es fa per cuinar amb carbonet vegetal

2. Llamp
2.1. El foc s’encén involuntàriament
2.2. A vegades hi ha algú a prop quan s’encén 
2.3. És un fenomen natural que ve del cel

3. Maquinària agrícola
3.1. El foc s’encén involuntàriament
3.2. Sempre hi ha algú a prop quan s’encén
3.3. Es produeix en camps de conreu en saltar guspires

4. Torres elèctriques d’alta tensió
4.1. El foc s’encén involuntàriament
4.2. Quan s’encén no cal que hi hagi gent a prop
4.3. Porten electricitat d’un lloc a un altre

5. Cigarreta mal apagada
5.1. El foc s’encén involuntàriament 
5.2. Sempre hi ha algú a prop quan s’encén 
5.3. La consumeixen moltes persones i no és gaire saludable

6. Crema agrícola
6.1. El foc s’encén voluntàriament
6.2. Habitualment forma part d’una feina
6.3. Ho fan els pagesos per eliminar restes vegetals

7. Foc intencionat
7.1. El foc s’encén voluntàriament
7.2. Habitualment no forma part d’una feina
7.3. Les persones que ho fan són uns delinqüents

8. Crema de pastures
8.1. El foc s’encén voluntàriament
8.2. Habitualment forma part d’una feina
8.3. Ho fan els pastors i ramaders per rejovenir les pastures
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CARTES DE DIFICULTAT ALTA

1) Imprimeix en fulls A4 i retalla les cartes per la línia de punts:

D’aquests tipus de causes, 
quina és la més freqüent en 
els incendis forestals?

a. Males pràctiques o 
negligències

b. Incendis intencionats

c. Accidents

2) Col·loca les cartes en el seu lloc del taulell:



D’aquests tipus de causes, 
quina és la més freqüent en 
els incendis forestals?

a. Males pràctiques o negligències

b. Incendis intencionats

c. Accidents

Què és un incendi de sòl?

a. Un incendi que no va mai 
acompanyat

b. Un incendi que crema les restes 
vegetals que hi ha dins del sòl.  
De vegades ni es veu perquè va 
sota terra

c. Un incendi que afecta matoll i 
capçades

Què és un incendi de superfície?

a. Un incendi que no té volum

b. Un incendi que avança només per 
les capçades dels arbres

c. Un incendi que avança per la 
superfície del sòl sense pujar a les 
capçades

Què és un incendi de capçades?

a. Un incendi escapçat en dues o 
més parts

b. Un incendi que avança per les 
capçades dels arbres

c. Un incendi que només crema 
matolls i herba

Què és un incendi integral?

a. Un incendi que deriva en diferents 
incendis abans de tornar a integrar-se

b. Un incendi que crema blat integral

c. Un incendi que crema herba, 
matolls i capçades

Que hi hagi molts incendis 
forestals en un any vol dir que...

a. Que ha estat un any de mala sort

b. Les persones estan poc 
sensibilitzades i pensen que el risc 
d’incendi ha disminuït

c. Que ha estat un any de molta calor 
i sequera i per tant han augmentat 
els incendis

Què és l’autosuccessió 
després d’un incendi?

a. Són les cues de cotxes que es 
produeixen quan no es pot accedir a 
una zona cremada

b. És el fet que, després que els 
bombers acabin la feina, hi van els 
agents rurals per saber la causa  
de l’incendi

c. És la regeneració del bosc cremat 
per les plantes millor adaptades a 
viure en aquests indrets

Quin dels següents arbres és 
autòcton de Catalunya des de 
fa més de 3.000 anys?

a. Om de fulla petita

b. Pi blanc

c. Castanyer
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Què és l’arbre dominant  
d’un bosc?

a. És l’arbre amb més presència  
al territori

b. És l’arbre més vital i més alt que 
els que l’envolten

c. És l’arbre més vell del bosc



Quin bosc es regenera millor 
després d’un incendi?

a. Les fagedes perquè es fan 
en llocs humits que faciliten la 
regeneració del bosc

b. Les pinedes de pi negre perquè 
els pins rebroten un cop cremats

c. Les pinedes de pi blanc perquè fa 
moltes llavors després de l’incendi i 
produeix molts plançons que tornen 
a fer créixer el bosc

Quin dels següents arbres 
produeix més calor quan es 
crema durant un incendi?

a. Castanyer

b. Pi blanc

c. Alzina

Quin dels següents arbres  
rebrota després d’un incendi?

a. Pi roig

b. Roure martinenc

c. Pi blanc

Segons la climatologia, el 
grau d’humitat o el vent, en 
quina d’aquestes comarques 
es produirà més fàcilment  
un incendi?

a. Cerdanya

b. Alt Empordà

c. Garrotxa

El picot forada els troncs dels 
arbres i fa el seu niu. Després 
d’un foc...

a. Es desespera davant de tanta 
destrossa i decideix marxar volant

b. Troba més troncs adequats on niar.

c. Fa un forat amb el bec a terra per 
poder fer el niu

Què és un contrafoc?

a. És un foc que es desplaça per les 
capçades dels arbres, causat pel fort 
vent de la zona 

b. És un foc provocat que avança 
contra el front del foc 

c. És un foc que es genera de forma 
natural per guspires que salten del 
foc principal

Quanta gent forma part de les 
ADF a Catalunya?

a. Entre 4.000 i 5.000 persones

b. Menys de 3.000 persones

c. Més de 9.000 persones

Per evitar que el foc es 
propagui en zones de difícil 
accés podem fer...

a. Un mur de contenció

b. Un tallafocs

c. Una instal·lació elèctrica 
connectada amb alarma als  
serveis d’incendis

De les següents opcions, quina 
és un problema que pot generar 
el sotabosc en cas d’incendi 
forestal?

a. Connecta l’estrat herbaci amb les 
capçades

b. Augmenta la càrrega de combustible

c. Si és molt alt, els bombers no el 
podran veure
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Com es comporta el foc 
segons el tipus de sotabosc 
en un incendi de superfície?

a. Si el sotabosc és gruixut i humit el 
foc anirà molt de pressa

b. Si el sotabosc és molt fi i està sec 
el foc anirà molt a poc a poc

c. Si el sotabosc és molt fi i està sec 
el foc anirà molt de pressa

Quina de les següents opcions 
no és bona per controlar el 
sotabosc?

a. Pasturar ramats que es mengin 
l’excés de sotabosc

b. Cremar el sotabosc de manera 
controlada abans de l’estiu

c. Tallar tot el sotabosc i pavimentar-lo 
perquè no hi torni a créixer res

Què és la gestió forestal?

a. És tallar tots els arbres d’un bosc

b. És el conjunt de tractaments que 
es fa als arbres d’un bosc perquè 
aquest millori: aclarides, esporgues, 
reforestació, etc.

c. Tots els gestos i ganyotes  
que fem quan som dins del bosc  
buscant bolets

Anomenem bosc d’alta 
muntanya aquell bosc que...

a. Se situa a prop de la platja o  
arran de mar

b. Se situa quasi sempre per sobre 
dels 1.400 metres d’altitud

c. Se situa a prop dels pobles  
de muntanya

Què és una estassada?

a. És cremar part del sotabosc

b. És tallar part dels arbres del bosc

c. És tallar part del sotabosc

Què és una esporga?

a. És tallar aquelles branques que 
estan massa altes

b. És tallar aquelles branques que 
perjudiquen el desenvolupament  
de l’arbre

c. És tallar els arbres que siguin  
més alts

Convé reduir la densitat del 
bosc perquè la severitat de 
l’incendi no sigui tan gran. 
Com es fa això?

a. Fent sensibilització ambiental

b. Fent una aclarida forestal:  
tallant arbres

c. Fent una repoblació forestal

Què vol dir que el bosc és un 
conjunt dinàmic?

a. Que està en moviment entre tots 
els seus elements

b. Que canvia al llarg de l’any i 
continua fent canvis al llarg del 
temps

c. Que perd la fulla a l’hivern i la 
regenera a l’estiu

A la Vall d’Aran trobem alguns 
boscos on predomina un 
d’aquests arbres:

a. El garrofer

b. El pollancre

c. L’avet
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Els factors ambientals del 
bosc són:

a. La temperatura, la insolació i  
la humitat

b. La naturalesa del sòl, els tipus 
d’arbres i la temperatura

c. La temperatura, la naturalesa del 
sòl i la humitat

Un tallafocs és:

a. Una acció que fan servir els 
bombers per apagar el foc un cop 
ha començat

b. Una franja oberta on s’ha reduït 
la vegetació

c. Un conjunt de barreres mòbils  
per aturar el foc

La gestió i explotació sostenible 
dels boscos és:

a. La manera de poder extreure 
les matèries primeres necessàries, 
mantenint l’equilibri que garanteix la 
regeneració del bosc

b. La manera que un bosc sigui verge 
i no intervingut per l’acció humana

c. La manera d’aconseguir que el  
bosc tingui més espècies d’animals  
i plantes

En quines d’aquestes 
muntanyes trobem fagedes?

a. Montseny

b. Garraf

c. Collserola

La majoria dels boscos de 
l’alta muntanya a Catalunya 
els trobem per sobre dels 
2.300 metres d’altitud.

a. Cert 

b. Fals

Què és la pol·linització?

a. És un procés de protecció de les 
flors, a l’hivern generen una capa 
protectora del fred

b. És un procés que té lloc després 
de la pluja, quan els insectes 
traslladen gotes d’aigua d’una flor a 
una altra

c. És un procés on els grans de 
pol·len fertilitzen les flors

Per què apareixen pinedes de 
pi roig dins d’una roureda?

a. Perquè algú ha plantat els pins 
dins la roureda, és l’única manera

b. Perquè els roures s’han tallat o 
cremat i, aprofitant la feblesa dels 
rebrots, els pins hi creixen més ràpid

c. Perquè després d’un incendi el 
roure no rebrota i els pins hi creixen 
ràpidament

Per què apareixen pinedes de 
pi blanc al costat o dins d’una 
roureda?

a. Perquè algú ha plantat els pins 
dins la roureda, és l’única manera

b. Per què els roures s’han tallat o 
cremat i, aprofitant la feblesa dels 
rebrots, els pins hi han crescut de 
forma natural

c. Perquè després d’un incendi el 
roure no rebrota i els pins hi creixen 
ràpidament

Per què apareix una roureda 
on abans de l’incendi hi havia 
una pineda de pi roig?

a. Perquè algú ha plantat els roures, 
és l’única manera

b. Perquè la llavor dels roures fa 
plançons més de pressa que la llavor 
dels pins

c. Perquè els roures rebroten després 
d’un incendi i els pins rojos no
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Què és una espècie 
autòctona? 

a. Quan viu prop de rieres i en 
ambients humits

b. Quan apareix en una zona o 
regió a causa només a l’existència 
dels recursos naturals, sense cap 
intervenció humana

c. Quan viu en un lloc determinat 
gràcies a l’ajuda i les facilitats 
donades per la intervenció humana

Què és una espècie 
endèmica? 

a. Una espècie és endèmica quan 
és l’última espècie que es troba en 
un lloc determinat

b. Una espècie és endèmica 
quan només queda un centenar 
d’individus vius coneguts

c. Una espècie és endèmica 
d’una zona o regió quan només 
és possible trobar-la en aquesta 
localitat de manera natural

Ara hi ha menys bosc a 
Catalunya que fa 500 anys. 

a. Cert

b. Fals

Quina espècie es regenera de 
llavor després d’un incendi 
forestal?

a. Pinassa

b. Roure 

c. Pi blanc

Quina espècie es regenera 
per regeneració vegetativa 
(rebrotada) després d’un 
incendi forestal?

a. Pinassa

b. Pi canari

c. Pi blanc

L’incendi més gran de Catalunya 
va cremar l’any 1994... 

a. 1.500 hectàrees

b. 15.000 hectàrees

c. Més de 30.000 hectàrees

Una hectàrea té: 

a. 100 m2

b. 1.000 m2

c. 10.000 m2

A quin bosc es troben més 
espècies arbustives  
(de sotabosc)?

a. En un alzinar

b. En una fageda

c. En una pineda de pi blanc

Quina és la principal espècie 
que va cremar en el gran 
incendi del Berguedà – Bages 
l’any 1994?

a. Pi blanc

b. Pinassa

c. Alzina

R
etalla per la línia de punts

R
et

al
la

 p
er

 la
 lí

ni
a 

de
 p

un
ts



Quina d’aquestes energies no 
es considera renovable? 

a. Eòlica

b. Gas natural 

c. Biomassa

Quina d’aquestes energies 
emet CO2?

a. Atòmica

b. Fotovoltaica

c. Biomassa

L’origen de la paraula “forestal” 
ve...

a. Dels “fuers” medievals

b. Del llatí “forestis”, que equival a 
“fora”, “exterior”

c. De l’anglès “fire”

Què és el triangle del foc? 

a. Arbres, vent, sequera

b. Oxigen, combustible, calor

c. Meteorologia, mecànica de fluids, 
temperatura

En un bosc trobem...

a. L’arbre principal, normalment 
monumental, arbres acompanyants 
i arbres apareguts de manera 
esporàdica

b. L’arbre principal i els arbres 
nouvinguts que hi conviuen

c. L’arbre dominant, els arbres 
acompanyants, els arbusts, les 
herbes i plantes i les molses, líquens 
i bolets

El grèvol sol ser un arbre 
acompanyant de...

a. Pollancredes

b. Fagedes i rouredes

c. Pinedes de pi blanc

El neret és un arbust típic dels 
boscos de...

a. Pi blanc

b. Pi negre

c. Pi roig

Els principals arbres que formen 
boscos a Catalunya són:

a. Els boscos caducifolis, especialment 
les alzines i els roures

b. Les coníferes, especialment els pins 
i els arbres de fulla plana com el roure, 
l’alzina i el faig

c. Els boscos temperats, amb 
predominança de roures, avets, alzines 
i pins

A Catalunya predominen 
boscos de pins...

a. Corresponents a 10 espècies 
diferents

b. De pi blanc i de pi roig

c. De sis espècies diferents
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Què són els boscos 
secundaris?

a. Boscos que han estat modificats 
per l’activitat humana

b. Boscos d’arbres menys rellevants 
en abundància, pollancres, verns, etc.

c. Boscos que apareixen després 
d’un incendi

El bosc té una important 
funció de protecció del medi, 
sobretot en el control de 
l’acció de l’aigua...

a. Perquè acumula aigua dins del 
bosc i impedeix la sequera del bosc

b. Perquè protegeix el sòl, evitant 
l’erosió del sòl i que l’aigua s’escoli 
ràpidament

c. Perquè ajuda a reconduir l’aigua 
cap als torrents

El bosc té una funció de 
manteniment de l’equilibri 
d’oxigen atmosfèric...

a. Perquè les plantes amb la 
fotosíntesi alliberen CO2 a l’atmosfera 
augmentant l’efecte hivernacle

b. Perquè l’oxigen que obtenen de la 
fotosíntesi el necessiten per respirar i 
per tant no en queda excedent

c. Perquè amb la fotosíntesi les 
plantes fixen el CO2 de l’aire i 
produeixen oxigen i glucosa

El bosc és una font de recursos 
renovables perquè...

a. Tot sol es renova encara que no hi 
fem res

b. És possible aprofitar-ne la fusta 
i altres recursos sense minvar la 
superfície forestal, amb una bona 
gestió i explotació forestal

c. Quan s’han esgotat tots els 
recursos del bosc, sempre es pot 
anar a a un altre bosc

El bosc és una font de 
recursos naturals renovables 
perquè...

a. Millor no tocar-lo i ell sol es 
va regenerant i va garantint els 
recursos

b. Cal explotar-lo al màxim mentre 
doni recursos i després canviar de 
bosc

c. Com millor es fa la gestió i 
l’explotació racional, més es refà  
el bosc i esdevé més productiu

El torn és el temps que triga 
un arbre des que neix fins 
que té la mida necessària i 
adequada per ser tallat.

a. El pi roig té un torn de 70-80 
anys, el pollancre de 15 a 20 anys

b. El pi roig té un torn de 20 a 30 
anys, el pollancre de 10 a 12 anys

c. El pi roig té un torn de 50 anys, el 
pollancre de 12 anys 

Diem que un bosc és 
d’estructura regular si...

a. Té els arbres de la mateixa 
espècie

b. Té els arbres tots amb una edat 
semblant

c. Els arbres es mouen amb el vent 
de manera regular

El marcatge d’un bosc és...

a. Escollir els arbres que s’han de 
tallar per fer una aclarida o perquè 
han arribat al final del torn

b. Escollir les branques que no han 
de ser tallades

c. Escollir les espècies que 
s’han d’eliminar del bosc perquè 
poden ser perjudicials per al seu 
desenvolupament
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Què és l’entalla?

a. És el tall final que fa caure l’arbre

b. És el conjunt de talls que es fan 
per reduir l’arbre al tronc principal

c. És el primer tall que es fa al tronc 
per marcar la direcció de la caiguda



La tallada d’un arbre en 
l’explotació d’un bosc cal que 
la facin professionals, seguint 
unes pautes que són:

a. Fer l’entalla en la direcció de la 
caiguda i fer el tall horitzontal pel 
costat contrari, controlant la caiguda 
cap a les zones que menys afecten 
el bosc

b. Tallar a 30 cm de terra

c. Lligar primer l’arbre amb una 
corda i després fer el tall arran de 
terra

L’arrossegament de l’arbre és...

a. Arrossegar l’arbre fins al camí  
més proper

b. Arrossegar l’arbre fins al curs 
d’aigua més proper

c. Arrossegar el tronc caigut fins  
al carregador, lloc on es carrega  
el tronc

El carregador quan es fa un 
aprofitament forestal és...

a. El lloc, normalment proper a un 
camí, on s’apilen els troncs, es 
classifiquen i es carreguen en vehicles 
apropiats

b. El lloc on hi ha les persones que 
agafen els troncs i els carreguen, per 
a cada tronc es fan servir de 6 a 8 
persones carregadores

c. El lloc on es mesura la càrrega del 
tronc per saber quin pes té

El desembosc en una activitat 
d’aprofitament forestal és...

a. L’operació de netejar el bosc per 
poder traslladar els troncs

b. L’operació que cal fer abans de la 
tala per poder arribar a la base dels 
troncs

c. L’operació de traslladar els troncs 
des del carregador (on es carreguen) 
fins a fora del bosc

Què són els camins forestals?

a. Són camins que s’obren al bosc 
per evitar al màxim la destrossa 
quan cal fer-hi una explotació, mirant 
de garantir l’explotació màxima

b. Són camins que hi ha dins els 
boscos, que hi són des de l’època 
dels romans

c. Són camins dins del bosc que  
es fan amb el pas dels animals i les 
persones

Algunes explotacions 
secundàries del bosc són:

a. L’aprofitament de la brancada, les 
pedres del sòl i la molsa

b. La resina, el carbó vegetal i les 
fulles seques

c. L’aprofitament de la brancada, la 
resina i el carbó vegetal

Les pipes del fumador es 
fabriquen a partir de:

a. La soca dels roures

b. Les rabasses del bruc

c. Les branques del pollancre

Una acció ben feta, 
programada i planificada  
per a la correcta explotació  
del bosc és: 

a. La tala d’alguns arbres, d’aquells 
que es poden explotar, dels 
que creixen malament, dels que 
augmenten el combustible natural

b. L’obertura de camins per facilitar 
el pas de visitants amb 4x4

c. L’enterrament de canalitzacions 
de reg i sistemes d’aspersors per 
garantir l’aigua al bosc

Els insectes i fongs poden 
ser enemics del bosc quan 
ataquen una massa forestal 
i esdevenen una malura o 
plaga. Les persones amb la 
seva actuació poden...

a. Fer una crema controlada dels 
arbres afectats

b. Deixar que la natura decideixi què 
passa amb aquell bosc

c. Defensar aquest bosc de manera 
preventiva amb una tala controlada 
d’arbres afectats
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Per no malmetre la  
superfície forestal, de 
vegades cal reconduir 
alguns cursos d’aigua; les 
actuacions poden ser:

a. Petites preses enmig del torrent

b. Canvis dràstics en el curs  
del torrent 

c. No fer cap actuació i refer camins 
i carreteres quan estiguin afectades

Després de l’incendi, el bosc 
pot haver quedat totalment o 
parcialment cremat, però es 
pot tornar a regenerar si...

a. Es fa una repoblació amb una 
altra espècie de creixement ràpid

b. Es fan els canals de reg suficients 
per garantir que l’aigua arriba a tots 
els punts del bosc

c. Les condicions climàtiques són 
adequades i el sòl no ha estat gaire 
degradat durant l’incendi

Les espècies arbòries 
mediterrànies tenen adaptacions 
per poder subsistir al foc com...

a. El suro, en alguns arbres com les 
alzines sureres 

b. Fulles gruixudes capaces 
d’emmagatzemar molta aigua

c. Arrels aèries, que poden estendre’s 
ràpidament després del foc

El foc ha estat present en 
els boscos mediterranis des 
de fa segles, de vegades per 
causes naturals o provocat per 
l’activitat humana. En molts 
indrets de bosc on s’ha declarat 
el foc el problema ha estat:

a. La intensitat que tenen els focs o 
el seu període de retorn, és a dir, la 
freqüència en què es donen en un 
mateix lloc

b. Que un cop han cremat ja no s’han 
tornat a regenerar

c. Que s’han tallat tots els arbres 
cremats i se n’ha impedit la 
regeneració

Si la intensitat del foc és 
molt gran, els mecanismes 
de resistència al foc o de 
regeneració poden no ser 
suficients per a la regeneració 
del bosc perquè...

a. Afecten les carreteres i pistes 
forestals d’accés

b. Desapareixen i marxen tots els 
ocells del bosc

c. Afecten l’escorça protectora dels 
arbres i cremen les arrels, d’on 
podrien rebrotar

En quines comarques hi ha 
més freqüència d’incendis 
forestals?

a. Al Garraf i a l’Alt Empordà

b. Al Ripollès i la Cerdanya

c. A Valls d’Àneu

Si es fan servir barbacoes a 
prop del bosc, aquestes han 
de ser:

a. Autoritzades i amb mecanismes 
anti-guspires

b. Portàtils i de poc pes

c. Amb la graella suficientment gran 
per suportar el pes de la llenya

Si viviu en una casa amb el 
bosc a prop, heu de...

a. Disposar d’un vehicle per a la 
fugida ràpida

b. Disposar d’un soterrani a la casa 
tipus refugi per amagar-se del foc

c. Tenir a punt eines bàsiques contra 
incendis (mànegues, destrals i alguna 
reserva d’aigua)

Si hi ha un incendi forestal i 
l’incendi arriba a prop de casa 
vostra cal que actueu...

a. Agafant allò imprescindible i 
marxant ràpidament

b. Trucant al 112 i seguint en tot 
cas les indicacions de les autoritats, 
bombers i cossos de seguretat

c. No cal preocupar-se, els altres ho 
faran per tu
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Si us fan desallotjar la casa a 
causa de l’incendi forestal cal 
que...

a. Tanqueu els interruptors de 
la llum i del gas, agafeu allò 
imprescindible (documentació, 
diners i medicaments) i marxeu on 
us diguin els serveis de seguretat

b. Sortiu per la porta i prou

c. Us negueu a desallotjar i no feu 
cas de les recomanacions

Si us sorprèn un incendi 
forestal i sou al cotxe:

a. Sortiu ràpidament i fugiu cap a on 
pugueu: la vida val més que el cotxe

b. Atureu-vos en un lloc protegit, 
tanqueu les portes i les finestres 
i atureu la ventilació del cotxe. 
Enceneu els fars perquè us puguin 
trobar enmig del fum

c. Baixeu del cotxe i comenceu a 
apagar el foc

Un incendi forestal és:

a. La propagació d’un foc sense 
control a través d’una superfície 
forestal ja sigui arbrada o no

b. La crema d’arbres

c. Un foc en el bosc que crema 
algunes espècies arbòries

Les zones de clima mediterrani 
estan fàcilment afectades pels 
incendis forestals ja que...

a. El caràcter de les persones és 
més alegre i divertit

b. A les zones mediterrànies no hi 
ha prou efectius ni recursos per a la 
lluita contra els incendis

c. La vegetació a l’estiu està 
envoltada per una atmosfera molt 
càlida i a la vegada molt seca

Les mesures habituals que 
es prenen per prevenir els 
incendis són:

a. Aclarir en algunes zones la massa 
forestal i l’establiment de zones sense 
vegetació sota les línies elèctriques, 
entre d’altres

b. L’obertura de camins i pistes per 
facilitar que la gent pugui gaudir 
del bosc

c. Tancar tots els accessos i camins 
amb cadenats i, si s’escau, amb filat 
metàl·lic

Una mesura d’extinció 
d’incendis és el contrafoc. 
Consisteix en...

a. Cremar controladament una 
superfície perquè quan hi passi el 
foc aquest es pari perquè no troba 
combustible sense cremar

b. Fer un foc al voltant del bosc per 
rodejar-lo

c. Fer un foc darrere del bosc en el 
sentit del vent perquè l’atrapi

Durant l’estiu, quan s’han 
generat restes vegetals 
netejant la parcel·la o el jardí, 
el millor és:

a. Llençar-ho al bosc perquè s’hi 
descomponguin

b. Fer un compostador al jardí i 
mirar d’obtenir adob

c. Tirar-les al contenidor blau

Si vivim en una casa que té 
parcel·la, una bona mesura per 
evitar els incendis és...

a. Eliminar del terra de la parcel·la la 
pinassa, branques, fullaraca, pinyes 
i altres materials combustibles

b. Enrajolar tota la parcel·la per 
evitar que hi hagi res que es pugui 
cremar

c. Tallar els arbusts i arbres del jardí 
que facin més de 1 metre d’alçada, 
per evitar la propagació del foc
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Ara hi ha menys superfície 
vegetal que fa 100 anys?

a. Cert

b. Fals



Si us trobeu en un incendi i  
us avisen que s’ha d’evacuar 
la vostra casa i ho podeu fer 
en cotxe: 

a. Utilitzeu les rutes especificades al 
pla d’evacuació. No agafeu dreceres 
perquè poden ser perilloses

b. Marxeu per la primera ruta que 
trobeu lliure

c. No marxeu en cap cas, quedeu-
vos a casa seva encara que hi hagi 
ordre d’evacuació

Què és un pla de prevenció 
d’incendis?

a. És un pla que serveix per esbrinar 
qui ha estat el causant  
de l’incendi

b. És una planificació que defineix, 
dissenya i gestiona les mesures i 
actuacions que són necessàries per 
a disminuir el nombre d’incendis 
forestals

c. És un pla que serveix per 
saber en tot moment com s’està 
gestionant l’incendi forestal un cop 
s’ha originat

L’arbre de nadal, si el plantes, 
pot sobreviure?

a. Ha estat cultivat, habitualment té 
les arrels tallades i no pot sobreviure. 
En qualsevol cas no s’ha de plantar 
al bosc

b. Si el plantes al bosc pot sobreviure 
ja que té arbres amics

c. Si el plantes al teu jardí pot 
sobreviure si el regues molt sovint

Què és una forest?

a. La part central d’un bosc, 
susceptible de ser cremada més 
ràpidament

b. La part del bosc que es pot cremar 
en un incendi

c. Aquell terreny que no és urbà 
ni agrícola, que es troba cobert de 
vegetació forestal de forma natural o 
per sembra o plantació

Com es genera un foc?

a. El foc és un fenomen que es 
produeix quan s’aplica calor a un 
cos combustible en presència d’aire

b. El foc és un procés químic 
resultant de la combinació de calor i 
materials cremats

c. El foc se genera quan una font de 
calor entra en contacte amb un cos 
que està més calent

Els factors que faciliten la 
propagació d’un foc són: 

a. L’època de l’any, el dia de la 
setmana i l’hora d’inici de l’incendi

b. L’estat i el tipus de vegetació, la 
topografia del terreny i els factors 
climàtics: vent, humitat i temperatura

c. La presència d’animals abandonats 
i les carreteres i camins del bosc

Quina d’aquestes mesures és 
més correcta per a la millora 
del bosc i per evitar  
els incendis.

a. Tallar tots els arbres aïllats que hi 
ha als prats de muntanya

b. Tancar tots els accessos al bosc

c. Gestionar correctament els 
accessos al bosc i la tala d’arbres 
planificada

Quan es practiquen cremes 
agrícoles autoritzades, es 
recomana que les flames no 
superin els:

a. 3 metres d’alçada 

b. 4 metres d’alçada 

c. 50 cm d’alçada

Si tireu una burilla per la 
finestra del cotxe, a part de 
poder ser els causants d’un 
incendi, això us pot costar una 
multa de...

a. Uns 300 euros i 4 punts del 
carnet de conduir

b. Una setmana de presó 

c. Un advertiment que no ho torneu 
a fer
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Algunes persones pateixen 
trastorns mentals que els fan 
provocar incendis.

a. Piròfits

b. Pirolítics

c. Piròmans

Moltes cremes de pastures 
autoritzades es fan durant 
l’hivern per...

a. Escalfar els ramats

b. Rejovenir les pastures

c. Reduir el risc d’incendi a l’estiu

Si us trobeu en un habitatge 
aïllat enmig d’un incendi heu 
de...

a. Seguir les indicacions de les 
autoritats sobre l’evacuació o el 
confinament

b. Confinar-se a casa, ja que no 
esteu disposats a abandonar-la

c. Esperar que passi l’incendi i 
després valorar-ne els danys

Hi ha plantes i arbres preparats 
i adaptats al foc, s’anomenen…

a. Plantes pirolítiques

b. Plantes piròfites

c. Piroplantes

Davant dels incendis una 
bona mesura per protegir casa 
vostra és:

a. Mantenir les teulades i el vostre 
entorn nets de branques, fulles i 
matèria orgànica

b. Tenir la façana de la casa pintada 
ben blanca

c. Comprovar que les finestres i 
portes estan ben envernissades.

Davant dels incendis una 
bona mesura per protegir casa 
vostra és:

a. Tenir camins de pedres al  
vostre jardí

b. Posar tanques de coníferes

c. Evitar les tanques de bruc i de 
materials sintètics secs al jardí.  
És millor tenir tanques de vegetació 
natural i verda

Què són les franges de 
protecció perimetral en 
urbanitzacions i cases aïllades?

a. Són unes franges que han 
d’envoltar les urbanitzacions, els 
edificis aïllats i les instal·lacions a 
menys de 500 metres del bosc

b. Són unes pistes forestals o camins 
d’accés a les urbanitzacions

c. Són un espai per fer festes i 
celebracions populars

Quines mesures mínimes 
han de tenir les franges de 
protecció perimetral en cases 
aïllades i urbanitzacions?

a. 100 metres com a mínim

b. 25 metres com a mínim

c. 200 metres com a mínim

Una manera d’estar protegit 
a casa contra els incendis és 
disposar de...

a. Una mànega de reg que arriba 
a qualsevol punt de la parcel·la i 
d’una bomba de motor d’explosió 
per fer-la funcionar si es talla el 
subministrament elèctric

b. Un casc i una manta

c. Una mànega de reg amb molta 
pressió d’aigua subministrada per 
un motor bomba elèctric
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Després del foc, un sistema 
per aturar l’erosió del sòl és:

a. Que el propietari del terreny faci 
col·locar feixines, feixos de branques 
primes lligades i col·locades 
perpendicularment al pendent de la 
muntanya

b. Omplir el sòl d’escorça d’arbres 
que en facilitin la recuperació 

c. Pavimentar la superfície cremada 
perquè no es torni a cremar

Després d’un incendi forestal 
el correcte és: 

a. Introduir ramats al bosc per 
afavorir la regeneració

b. Tallar els arbres cremats per 
vendre la fusta abans no es podreixi 
i així facilitar la geminació de plantes 
en el sòl cremat

c. Urbanitzar el terreny per evitar 
possibles nous incendis

Les restes de brancatge 
procedents dels aprofitaments 
forestals...

a. No es poden deixar dins una zona 
de 20 metres d’amplada a cada vora 
dels camins forestals un cop acabada 
l’acció

b. Es poden deixar sempre que 
estiguin a menys de 20 metres dels 
camins

c. Es poden deixar sempre

Els titulars de les línies aèries 
de conducció elèctrica han de...

a. Mantenir netes de vegetació les 
zones de projecció dels conductors, 
d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent sobre aquesta 
matèria

b. No preocupar-se, l’administració  
es fa càrrec de tot

c. No han de fer res

Les urbanitzacions situades 
en zones forestals han de...

a. Garantir el nombre suficient de 
camins per poder actuar en cas 
d’incendi

b. No han de fer res especial més 
enllà de sensibilitzar les persones

c. Mantenir nets de vegetació seca 
els vials, les zones d’accés i les 
cunetes

Els dies i a les zones 
declarades de màxim risc 
d’incendi: 

a. No es permet encendre cap tipus 
de foc, inclosa la utilització de gas 
butà o similar, ni tampoc fumar

b. Es poden fer barbacoes sempre 
que es prenguin les mesures de 
seguretat mínimes

c. Es pot fer foc atès que se n’ha 
aconseguit l’autorització

Quines propietats es 
consideren que estan en 
més risc davant un incendi 
forestal?

a. Masies i cases aïllades sense 
l’entorn de bosc ben gestionat

b. Les cases del centre dels nuclis 
urbanitzats

c. Habitatges i urbanitzacions 
envoltades de boscos ben 
gestionats

Si us fan desallotjar casa 
vostra a causa d’un incendi 
forestal proper, cal que:

a. Agafeu l’imprescindible i marxeu 
ràpidament

b. Tanqueu les claus de pas de 
llum i gas, agafeu l’imprescindible i 
seguiu les indicacions dels agents

c. Sortiu el més aviat possible pel 
mitjà més ràpid

Els dies i a les zones 
declarades de màxim risc 
d’incendi... 

a. Cal que tothom es quedi a casa i 
no surti

b. És un dia com qualsevol altre

c. Queden suspeses totes les 
autoritzacions que s’hagin atorgat 
per encendre foc
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Els dies i a les zones 
declarades de màxim risc 
d’incendi... 

a. Es restringeix la circulació de 
persones i vehicles que no estiguin 
vinculats a la zona

b. Cap problema, hi ha plena 
llibertat de moviments

c. Cal prendre mesures especials si 
s’ha de fer un foc

Què vol dir la paraula Infocat:

a. És el servei d’informació de 
Catalunya

b. És el pla d’emergències per 
incendis forestals de Catalunya

c. És un pla del servei meteorològic

Quines màquines són més 
abundants en els treballs 
forestals?

a. Motoserres i desbrossadores

b. Skidders, cables, autocarregadors, 
processadores

c. Ramats de bestiar

Si fem servir una motoserra 
hem de fer servir pantalons, 
botes i casc de seguretat?

a. Sí, perquè ho diu la llei

b. No, perquè la fem servir poc

c. Sí, perquè així no ens farem mal

Les màquines poden provocar 
un foc?

a. Sí, perquè tenen gasolina

b. No, perquè no fan guspires

c. A l’estiu sí, perquè s’escalfen molt

Per on surt el fum d’una 
motoserra elèctrica?

a. Per l’esquerra

b. Per la dreta

c. Per enlloc, és elèctrica

Que és el més perillós d’una 
desbrossadora?

a. Que pot fer guspires

b. Que pots tallar-te amb la part  
de baix

c. Que et pots cremar amb el motor

La destral avui en dia es fa 
servir per:

a. Esbrancar

b. Tallar un arbre

c. Marcar l’arbre que s’ha de tallar

Si anem al bosc a fer llenya, 
mai ens descuidarem:

a. La carmanyola del menjar

b. La farmaciola, per si ens féssim 
mal

c. La ràdio per escoltar música
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Què és un hidrant?

a. Una mànega de més de 30 cm de 
diàmetre

b. Un aparell connectat a una xarxa 
d’abastament d’aigua 

c. Un tipus d’avió amb capacitat de 
transport d’aigua i amb capacitat de 
fer aterratges en mitjans aquàtics

Què és un “confinament”?

a. Fer que la gent fugi el més lluny 
possible de l’incendi

b. Fer que la gent es tanqui en un 
lloc segur quan hi ha un incendi i 
esperi que passi

c. Fer que la gent es tanqui a casa 
seva quan hi ha un incendi i esperi 
que passi

Què és una “evacuació”?

a. Fer fugir la gent de l’incendi perquè 
vagi a un refugi

b. Fer que la gent es desplaci de 
forma ordenada des d’un lloc on estan 
en perill a un refugi

c. Fer fugir la gent perquè s’allunyin de 
l’incendi tant com pugui

En cas que un incendi afecti 
una urbanització què és millor: 
evacuar o confinar?

a. Evacuar sempre

b. Confinar sempre

c. Si el foc està molt a prop i tenim un 
refugi segur, confinar

En cas que un incendi afecti 
una urbanització què és millor: 
evacuar o confinar?

a. Evacuar sempre

b. Confinar sempre

c. Si no disposem d’un refugi segur 
i tenim una ruta d’evacuació segura, 
evacuar

De qui és la responsabilitat 
de treure l’excés de vegetació 
de les parcel·les d’una 
urbanització perquè es cremi 
més difícilment?

a. Primer de la junta de la 
urbanització i, si no existeix, de 
l’ajuntament

b. Primer de la junta de la 
urbanització i, si no existeix, dels 
seus propietaris

c. Primer de l’ajuntament i, si no ho 
fa, dels seus propietaris

Quina de les següents opcions 
és una mesura obligatòria de 
prevenció d’incendis forestals 
per a les urbanitzacions?

a. Tenir basses d’aigua per als 
helicòpters

b. Disposar d’una franja de protecció 
de 25 metres d’amplada amb la 
vegetació aclarida 

c. Tenir un camió de bombers propi 
de la urbanització

Quina de les següents opcions 
és una mesura obligatòria de 
prevenció d’incendis forestals 
per a les urbanitzacions?

a. Mantenir les parcel·les no 
edificades sense vegetació seca i 
amb els arbres aclarits

b. Disposar d’una pista d’aterratge 
per a helicòpters

c. Disposar d’un refugi comunal 
contra incendis forestals

Quina de les següents opcions 
és una mesura obligatòria de 
prevenció d’incendis forestals 
per a les urbanitzacions?

a. Que cada veí disposi d’una 
mànega per apagar el foc

b. Que tots els veïns formin part 
d’una agrupació de defensa forestal

c. Que hi hagi una xarxa d’hidrants 
homologats per a l’extinció d’incendis
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De qui és la responsabilitat 
de construir i mantenir la 
franja de prevenció d’incendis 
forestals a les urbanitzacions?

a. De l’ajuntament

b. Primer de la junta de la 
urbanització i si no existeix dels 
propietaris de les parcel·les

c. Primer de la junta de la 
urbanització i si no existeix de la 
Generalitat de Catalunya

Quina amplada ha de tenir, 
com a mínim, una franja de 
protecció contra d’incendis 
forestals en urbanitzacions?

a. 1 metre

b. 25 metres

c. 100 metres

Per què es fa la franja de 
protecció contra incendis 
forestals en urbanitzacions?

a. Perquè la gent pugui fugir amb més 
facilitat en cas d’incendi forestal

b. Perquè el foc no arribi a les cases 
en cas d’incendi forestal

c. Perquè hi hagi un paisatge més 
bonic i la gent de les urbanitzacions 
sigui més feliç

Quina distància es deixa 
entre els arbres d’una franja 
de protecció contra incendis 
forestals en urbanitzacions?

a. Com a mínim 6 metres

b. Com a màxim 6 metres

c. Com a màxim 1 metre

Què és un centre de recepció?

a. És el lloc on es confina la gent en 
cas d’incendi

b. És el lloc on es reuneixen els 
bombers abans de posar-se a 
apagar el foc

c. És el lloc on va la gent que s’ha 
evacuat d’una urbanització en cas 
d’incendi per a deixar el cotxe

Què és un centre d’acollida?

a. És el lloc on els bombers que 
treballen en un incendi poden anar a 
buscar menjar i beure

b. És el lloc on els mossos 
d’esquadra porten la gent que no 
ha obeït les seves ordres en cas 
d’evacuació

c. És el lloc on la gent que s’ha 
evacuat d’una urbanització en cas 
d’incendi pot quedar-se i descansar 
fins que passi l’incendi

Un pla d’evacuació 
d’urbanitzacions...

a. Ens diu què cal fer quan marxa 
la llum en una urbanització en cas 
d’incendi forestal

b. Ens diu com cal evacuar una 
urbanització en cas d’incendi 
forestal 

c. Ens diu quines coses cal fer per 
prevenir incendis forestals a les 
urbanitzacions

Què conté un pla de prevenció 
d’incendis forestals en 
urbanitzacions?

a. Les actuacions que cal fer per 
prevenir incendis forestals a les 
urbanitzacions

b. Com cal evacuar una urbanització 
en cas d’incendi forestal

c. Les mesures de sensibilització 
ambiental per a la prevenció 
d’incendis forestals

Quina distància cal deixar 
entre els arbres o arbusts 
d’una parcel·la d’una 
urbanització per a dificultar la 
difusió del foc?

a. Com a mínim 10 metres

b. Com a mínim 3 metres

c. Com a màxim 3 metres
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Fins a quina alçada cal 
esporgar els arbres d’una 
franja de protecció contra 
incendis forestals en 
urbanitzacions?

a. Fins a una tercera part de la  
seva alçada

b. Fins a la meitat de la seva alçada

c. No cal esporgar-los

Com es pot transformar part 
del bosc en una franja de 
protecció contra incendis 
forestals?

a. Fent una repoblació forestal

b. Fent aclarides, estassades i 
esporgues

c. Fent un concert solidari amb  
el bosc

Per què es trituren les restes 
vegetals que queden després 
de fer una franja de protecció 
contra incendis forestals en 
urbanitzacions?

a. Perquè així el bosc queda més 
bonic

b. Perquè si no les triturem, la gent se 
les podria endur

c. Perquè com més petites siguin 
les restes més aviat es podriran i 
desapareixeran

A quina mida cal triturar les 
restes vegetals que es queden 
al bosc després de fer els 
treballs forestals per crear 
una franja de protecció en 
urbanitzacions?

a. A 1 metre de llarg com a màxim

b. A 1 cm de llarg com a màxim

c. A 20 cm de llarg com a màxim

Què cal fer amb les restes 
vegetals que es queden 
al bosc després de fer els 
treballs forestals per crear 
una franja de protecció en 
urbanitzacions?

a. Triturar-les sempre

b. Cremar-les sempre

c. Triturar-les, endur-se-les o 
cremar-les

Un cop fetes les franges de 
protecció contra incendis 
forestals en urbanitzacions, cal 
fer-hi alguna cosa més?

a. Sí, cal posar-hi un llacet vermell 
per indicar que és una cosa nova

b. No, la franja hi serà per sempre 
més i no ens n’hem de preocupar

c. Sí, cal fer-ne el manteniment 
perquè si no al cap d’uns anys 
desapareixeria a causa del 
creixement de la vegetació

Per què cal aclarir els arbres 
i estassar els arbustos en les 
parcel·les no edificades d’una 
urbanització?

a. Perquè així sembla un jardí i és 
més bonic

b. Perquè així està més net i les 
rates no hi poden viure

c. Perquè així quan hi cau una 
guspira de foc és més difícil  
que s’incendiï

Si la superfície cremada en un 
any ha disminuït respecte un 
altre any vol dir que:

a. Hi ha hagut més incendis

b. Segons la rapidesa en què 
es detecta i s’apaga l’incendi, la 
superfície final cremada pot ser  
molt menor

c. Hi ha hagut menys incendis

Què és un bosc primari?

a. És un bosc intacte o verge

b. És el primer bosc que es 
colonitza en un indret concret

c. És un bosc compost per troncs 
d’arbres prims
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La freqüència excessiva 
del foc també fa perillar la 
recuperació del bosc. És el 
que es coneix com temps de 
retorn d’un foc. Hi ha zones 
en què aquest temps és de 
gairebé 1.000 anys... 

a. Al Garraf i l’Alt Empordà

b. Al Ripollès i la Cerdanya

c. Al Montseny

Algunes mesures habituals 
que es prenen per prevenir els 
incendis són:

a. Els tallafocs i l’establiment de  
vies d’accés

b. L’eliminació de les espècies 
arbòries més inflamables

c. La recollida de pedres i còdols 
dels camins

Les mesures preventives contra 
els incendis es prenen amb la 
finalitat de...

a. Reduir la massa de combustible i 
interrompre’n la continuïtat

b. Facilitar la niada dels ocells 
migratoris

c. Facilitar el creixement natural del 
bosc

Quan acaben les festes 
nadalenques, una bona acció 
pot ser:

a. Plantar l’arbre de nadal al bosc 
perquè sobrevisqui

b. Plantar l’arbre de nadal al jardí per 
veure si sobreviu

c. Deixar l’arbre al lloc indicat per a 
ser triturat i reaprofitat

Sabries dir quina superfície fa 
un camp de futbol?

a. Aproximadament 1 hectàrea 

b. Aproximadament 10 hectàrees

c. Aproximadament 500 metres 
quadrats

Quan un foc crema 10 
hectàrees, podem dir que...

a. Ha cremat 10 camps de futbol

b. Ha cremat una superfície d’un 
camp de futbol

c. Han cremat uns 100 camps  
de futbol

Regenerar els boscos i 
augmentar la superfície de 
bosc és beneficiós per a...

a. Aconseguir més embornals que 
absorbeixen CO2 i minimitzen els 
efectes del canvi climàtic

b. Aconseguir que augmenti la 
quantitat de CO2 i així lluitar contra 
el canvi climàtic

c. Aconseguir que l’oxigen es 
converteixi en CO2 i així disminuir 
els efectes del canvi climàtic

R
etalla per la línia de punts

R
et

al
la

 p
er

 la
 lí

ni
a 

de
 p

un
ts

Què és un rematant?

a. Persones que remen de tant en tant

b. Una empresa que compra la fusta 
al bosc sense tallar, la talla i la ven

c. Una forma d’anomenar els ramats 
de xais

La propietat del bosc català és

a. Pública

b. Privada

c. 30% pública - 70% privada



Que fa un enginyer forestal?

a. És una persona que amb enginy 
fa del bosc un terreny sostenible i 
rentable

b. És un enginyer que ve de fora

c. És una persona que construeix 
amb fusta

Que fa un agent rural?

a. És un policia que viu en un  
poble petit

b. És una persona que com a 
autoritat vetlla i col·labora en fer d’un 
bosc un territori sostenible i rendible

c. És un agent secret especialitzat en 
espiar els animals que s’amaguen

Que fa un guarda de parc?

a. És un policia que vigila que cap 
nen estigui massa estona en el 
tobogan per a què hi puguin pujar 
tots

b. És l’encarregat d’agafar tots els 
animals del parc i guardar-los de nit 
en un tancat per a protegir-los

c. És una persona que vetlla i 
col·labora en la conservació d’un 
espai protegit

Que és un bosqueter o 
llenyataire?

a. És una persona que treballa tallant 
arbres i sap com treure’ls del bosc 
sense malmetre’l

b. Són unes persones que sempre 
van de tres en tres i defensen els 
boscos a cop d’espasa

c. És una persona que transporta en 
ase la llenya del bosc a la ciutat

Que és una trementinaire?

a. És una dona que es pren les 
infusions de menta de tres en tres

b. És una persona, dona 
tradicionalment, que coneixia les 
herbes i com fer-les servir per curar 
malalties

c. És una dona tan tremenda, tan 
tremenda, que fa flotant per l’aire

Que és un carboner?

a. És el patge dels Reis d’Orient que 
transporta sempre el carbó

b. És un botiguer que només ven els 
productes del bosc més cars i més 
bons

c. És la persona que amb els seus 
coneixements i habilitat transforma la 
fusta en carbonet vegetal

Que és un matxo?

a. El matxo és un animal, resultat 
de l’encreuament entre un exemplar 
de cavall i un exemplar d’ase que 
es feia servir per arrossegar la fusta 
tallada fora del bosc.

b. En anglès, “matxo” vol dir “llumí 
molt gros”

c. És el mascle de la “matxa”, un 
ocell de color verd que viu entre les 
arrels de la freixa.
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Quin dels animals següents 
contribueix a sembrar pins?

a. La truita de riu

b. L’esquirol

c. El falcó

Quina planta següent no té les 
arrels a terra?

a. La col

b. La margarida

c. El vesc



1) Imprimeix en fulls A4 i retalla les cartes per la línia de punts:

2) Col·loca les cartes en el seu lloc del taulell:

Quines d’aquestes tres 
opcions són causes  
d’incendis forestals?

a. Llamps, línies elèctriques i 
telèfons mòbils

b. Llamps, línies elèctriques i 
burilles de cigarreta

c. Llamps, línies de telèfon i jugar  
a bàsquet a l’aire lliure

ZEROFOCBOSC
El Joc de la Prevenció d’Incendis Forestals

CARTES DE DIFICULTAT BAIXA



Quines d’aquestes tres 
opcions són causes  
d’incendis forestals?

a. Llamps, línies elèctriques i 
telèfons mòbils

b. Llamps, línies elèctriques i 
burilles de cigarreta

c. Llamps, línies de telèfon i jugar  
a bàsquet a l’aire lliure

La majoria d’incendis  
forestals tenen l’origen en 
males pràctiques de les 
persones (més d’un 40%). 
Quina de les següents  
causes és la més habitual?

a. Una burilla que es llença encesa

b. Abocadors d’escombraries mal 
mantinguts

c. Guspires mentre es fan treballs 
forestals 

Quin d’aquests accidents és 
el més freqüent com a causa 
d’incendi forestal?

a. Guspira en línies elèctriques

b. Guspira en línies de tren

c. Guspira en maniobres militars

Quina de les següents 
tres opcions afecta més la 
superfície que es pot arribar  
a cremar en un incendi?

a. El dia de la setmana

b. El temps que triga a detectar-se i 
la rapidesa a intervenir

c. Si ho detecten a través del radar 
meteorològic

Quin dels següents arbres 
crema més de pressa durant 
un incendi?

a. Olivera

b. Pi blanc

c. Alzina

Quin dels següents arbres no 
rebrota després d’un incendi?

a. Pi canari

b. Pi blanc

c. Alzina

Una pineda triga uns 15 anys 
a produir uns pins d’alçada 
òptims per a la regeneració 
del bosc. Si una pineda crema 
cada 10 anys, estem posant en 
perill la regeneració del bosc?

a. Sí

b. No

Quan hi ha un foc al bosc, 
bona part dels invertebrats 
del sòl moren per les flames, 
que també destrueixen la 
matèria orgànica de la qual 
s’alimenten.

a. Cert

b. Fals

Quina de les següents males 
pràctiques o negligències és 
més habitual?

a. Llençar burilles mal apagades

b. Males pràctiques en la 
manipulació de motors

c. Males pràctiques en la gestió 
forestal
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Quan hi ha un foc al bosc, què 
fa la tortuga de terra? 

a. S’amaga a la seva closca i potser 
evita la seva mort

b. S’enterra sota terra

c. Fuig ràpid cap a una zona que no 
estigui cremada

Quins d’aquests efectes pateix 
el bosc després d’un foc?

a. L’aigua de la pluja causa una 
erosió pel fet de no ser retinguda

b. La temperatura del bosc 
disminueix perquè a causa del foc 
està més sec 

c. Les cendres faciliten el drenatge 
del sòl i es formen més fonts d’aigua 
i acumulacions al subsòl

Què signifiquen les sigles ADF?

a. Agrupació de Defensa Forestal

b. Alineació de la direcció del foc

c. Augment de la distància del foc

Les ADF són agrupacions de 
persones que...

a. Vigilen i vetllen perquè el bosc 
sigui de tots

b. Es troben els dissabtes per fer 
una barbacoa

c. Col·laboren i ajuden en la 
prevenció dels incendis forestals

Quants litres d’aigua porta un 
hidroavió d’apagar incendis?

a. De 1.000 a 3.000 litres

b. Més de 100.000 litres

c. Més de 6.000 litres

Què és el sotabosc?

a. És la part del bosc ocupada per 
herbes i arbusts que creix sota les 
capçades dels arbres

b. És el conjunt d’éssers vius que 
podem trobar a les arrels dels 
arbres

c. És tota la fullaraca que trobem als 
boscos a la tardor

De les següents opcions, 
quina és un problema que pot 
generar el sotabosc en cas 
d’incendi forestal?

a. No deixa fugir els ocells que viuen 
al bosc

b. Pot encendre’s i fer passar la 
flama de la superfície del bosc a les 
capçades dels arbres

c. No deixa veure el foc als bombers 
quan hi ha un incendi de capçades

Quins d’aquests productes 
s’extreuen del bosc?

a. La fusta, la resina i el suro

b. La fusta, els fruits i el plàstic

c. La llenya, el suro i el vi

Quins objectius té una ADF?

a. Prevenir i col·laborar contra els 
incendis forestals

b. Ajudar els bombers a extingir 
incendis

c. Ajudar els agents rurals a 
descobrir la causa d’un incendi

R
etalla per la línia de punts

R
et

al
la

 p
er

 la
 lí

ni
a 

de
 p

un
ts



Què és una aclarida?

a. Tallar una part dels arbres d’un 
bosc, a fi d’afavorir les condicions de 
vida dels que no es tallen

b. Tallar algunes branques dels 
arbres perquè la llum del sol pugui 
arribar més fàcilment al sòl

c. Pintar amb pintura de color blanc 
tants troncs com es pugui perquè 
els arbres es vegin millor

Què és la silvicultura?

a. És la suma de coneixements que 
algú té sobre les selves

b. És la part de l’agricultura que 
tracta els arbres fruiters

c. És la ciència, la tècnica i l’art de 
gestionar els boscos

Què passa a Catalunya si el 
bosc no es gestiona?

a. No res, el bosc no necessita les 
persones

b. Els arbres es faran més gruixuts i 
deixaran d’haver-hi incendis

c. Si les persones no cuidem els 
boscos de Catalunya, es fan més 
espessos i més vulnerables als 
incendis forestals

Si talles un arbre estàs fent 
mal al bosc?

a. Sí, mai no s’han de treure arbres 
del bosc

b. No, al bosc pots treure tots els 
arbres que vulguis sense problema

c. No. Moltes vegades cal reduir la 
densitat d’arbres perquè els incendis 
no siguin tan greus, i per fer espai 
per tal que els arbres puguin créixer 
més

Una roureda és un bosc on 
l’arbre predominant és:

a. Una alzina

b. Un roure

c. Un pi

Per evitar el foc, convé 
reduir de manera raonada la 
densitat d’arbres del bosc i 
reduir el combustible natural. 
Això es fa...

a. Gestionar el bosc tallant els 
arbres necessaris per tal de millorar 
el creixement del bosc

b. Tallant el 50% dels arbres, 
d’aquesta manera reduïm el 
combustible

c. Tallant el 15% dels arbres, 
d’aquesta manera reduïm el 
combustible

Què significa la paraula 
forestal?

a. Relatiu a les fures i altres bèsties

b. Relatiu o pertanyent als boscos

c. Relatiu a l’aigua dels boscos i els 
seus processos

El principal producte que 
s’obté dels boscos és:

a. La fusta

b. Les pinyes

c. Les escorces

Un alzinar és un bosc on 
l’arbre predominant és?

a. L’alzina

b. El pollancre

c. El roure
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La fusta del bosc que s’extreu 
dels troncs es fa servir per a 
fabricar pals, taulons, paper, 
torneria, obtenció de suro, 
llenya, estelles, serradures, etc.

a. Cert 

b. Fals

El suro és: 

a. La part interna dels troncs dels 
arbres

b. Una pasta que es fa a partir de les 
fulles dels arbres i serradures

c. La part externa de l’escorça 
d’alguns arbres

A la cuina mediterrània, 
l’ús de plantes remeieres i 
aromàtiques és molt important, 
i aquestes s’obtenen de 
l’explotació del sotabosc  
del bosc. 

a. Cert

b. Fals

Per evitar el foc al bosc, és 
important no llençar-hi burilles 
enceses ni llumins, ni caminant 
ni per la finestra del cotxe.

a. Cert

b. Fals

Per evitar els focs, una 
recomanació important és 
no encendre focs artificials 
ni llançar coets en zones de 
perill, ni que sigui a camp ras, 
ni en terrenys agrícoles ni, 
sobretot, en urbanitzacions 
envoltades per bosc.

a. Fals

b. Cert

Les cremes de residus al jardí 
de les cases estan prohibides, 
cal portar-los a l’abocador o 
triturar-los, i en faran compost.

a. Cert

b. Fals

No deixeu mai escombraries 
ni deixalles al bosc. Utilitzeu 
els serveis de recollida i 
els contenidors adients. És 
una manera més d’evitar els 
incendis.

a. Fals

b. Cert

Si el foc envolta la casa, 
refugieu-vos a dins, tanqueu 
portes i finestres i tapeu 
qualsevol forat.

a. Cert

b. Fals

Tallar un arbre del bosc per 
a millorar-ne la producció i 
protecció és:

a. Un acte vandàlic

b. Una mesura correcta que facilita 
l’explotació i major creixement de la 
massa forestal, a la vegada que en 
pot garantir la protecció davant els 
incendis

c. Una irresponsabilitat cap a les 
generacions futures
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Encara que els focs forestals 
siguin una part natural de 
l’ecosistema, l’activitat 
humana n’ha incrementat la 
freqüència i l’extensió en els 
darrers decennis.

a. Cert

b. Fals

Durant l’estiu no es poden 
cremar les restes vegetals 
generades després de netejar 
la parcel·la o el jardí, ja que 
podria provocar un incendi 
forestal, i a més la llei ho 
prohibeix. La resta de l’any...

a. Per fer foc s’ha de demanar un 
permís al cos d’agents rurals o a 
l’ajuntament

b. No cal demanar permís, es pot fer 
foc fora del període d’estiu

c. No es pot fer mai foc encara que 
tinguem permís

Quan fem foc en una barbacoa 
autoritzada d’una àrea 
recreativa, amb les cendres 
que queden podem: 

a. Llençar-les al primer contenidor 
que tenim

b. Deixar les cendres ben remullades 
a la mateixa barbacoa

c. Retirar-les i deixar-les en un racó

Si instal·lem una barbacoa a 
casa, ens cal preveure alguna 
de les següents mesures de 
seguretat:

a. La barbacoa es pot instal·lar en 
qualsevol lloc del jardí

b. N’hi ha prou que els arbres 
estiguin a 3 metres d’alçada

c. Els fogons o barbacoes han de 
situar-se en una zona en què la 
capçada d’arbre més propera quedi 
a 5 metres de la instal·lació

Quin d’aquests arbres 
propagarà el foc amb més 
facilitat?

a. El pollancre

b. El pi blanc

c. El roure

El castanyer de Can Cuc al 
Montseny va cremar a causa 
d’un llamp, després es van 
escapçar les branques de 
l’arbre i amb els anys va 
rebrotar de nou i ara és un 
magnífic castanyer.

a. Cert

b. Fals

Per evitar els incendis causats 
per llamps, una bona mesura 
pot ser instal·lar parallamps 
als arbres més alts dels 
boscos de muntanya.

a. Cert

b. Fals

El millor mes de l’any per a fer 
les cremes agrícoles és:

a. El mes d’agost, quan hi ha la 
sega

b. Estan prohibides les cremes 
agrícoles, només es poden fer sota 
autorització

c. A l’hivern, després de ploure

Els motors de combustió 
poden expulsar pel tub 
d’escapament partícules 
de carbó a alta temperatura 
capaces de provocar un 
incendi forestal. Per evitar 
aquest problema...

a. Podem fer un manteniment 
correcte del motor 

b. No hem de fer servir el cotxe

c. No cal revisar el motor mai 
perquè el cotxe és d’última 
generació.
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El pi blanc és: 

a. Una espècia autòctona

b. Una espècie invasora

c. Una espècie introduïda fa poc

Quina és la principal espècie 
forestal arbrada de Catalunya? 

a. Pinassa 

b. Alzina

c. Pi blanc

Els principals boscos afectats 
per incendis forestals els 
últims 20 anys són: 

a. Roure

b. Pi blanc

c. Alzina 

Quines d’aquestes matèries 
primeres és renovable?

a. Pedra seca 

b. Alumini

c. Suro

Quan es fa l’explotació d’un 
bosc, el que cal és fer un pla 
de gestió, on es defineix quin 
aprofitament es farà del bosc.

a. Cert
b. Fals

Què és el desbrancat  
d’un arbre?

a. Un cop s’ha tallat un arbre, el 
procés de desbrancat és aquell que 
consisteix a deixar el tronc principal 
o canó net de branques, normalment 
es fa amb la serra mecànica

b. Arrencar les branques que 
molesten per a la caiguda de l’arbre 
quan es talla

c. Treure les branques petites i 
deixar créixer les grans

Què és el pelat del tronc?

a. És l’acció d’arrencar els pèls del 
tronc principal

b. És l’acció d’arrencar l’escorça

c. És l’acció d’arrencar les branques 
que hi ha al tronc.

Quina és la principal espècie 
forestal de fulla caduca a 
Catalunya

a. Roure

b. Alzina

c. Faig
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Si estem fent una crema 
agrícola autoritzada i  
comença a bufar el vent  
el més correcte serà:

a. Atiar el foc per acabar el més 
aviat possible

b. Apagar el foc de seguida

c. Utilitzar algun tipus de paravent



Si veieu que algú fa una 
barbacoa, i s’escapa el foc,  
com actuareu?

a. Els ajudareu a mirar d’apagar el foc

b. Avisareu immediatament al 112

c. Passareu de llarg perquè això no 
va amb vosaltres

Quina d’aquestes negligències 
causa incendis al bosc?

a. Cremes agrícoles

b. Un dia de pícnic al bosc

c. Jugar en espais naturals

Si us trobeu en un incendi 
forestal una bona actuació és...

a. Escoltar la ràdio per conèixer la 
situació i què cal fer

b. No preocupar-se, els bombers ja 
ho solucionaran

c. Enterrar coses de valor a sota terra

Del 15 de març al 15 d’octubre 
està prohibit fer foc en els 
terrenys forestals i en la franja 
de 500 metres que els envolta.

a. Cert

b. Fals

El 16% dels focs es causen per 
un d’aquets motius:

a. Els raigs del sol

b. El mal ús dels aparells de música

c. Els coets i petards
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Si hi ha un foc proper al bosc, 
podem participar en la seva 
extinció?

a. Clar, tots hi hem d’ajudar

b. De vegades, quan no hi hagi 
bombers

c. Mai ho hem de fer sols, hem de 
participar-hi com a membres d’una 
ADF

Podem anar a collir bolets al 
bosc?

a. Sí, perquè és una tradició

b. No, perquè no està permès

c. Sempre que el propietari del bosc 
no indiqui el contrari i deixem el bosc 
tal com l’hem trobat

El bosc amb més risc  
d’incendi és:

a. Aquell en què no s’hi treballa

b. Aquell que està proper a les cases

c. Aquell que té arbres molt grans

Les associacions de 
Propietaris Forestals són:

a. Grups de propietaris per  
apagar focs

b. Grups de propietaris per treballar 
als boscos conjuntament

c. Grups de propietaris de pastures 
i ramats
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