
La comunicació dels incendis forestals. 
De la comunicació 1.0 a la 2.0

Jornades transfrontereres en seguretat i 
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Model gestió comunicació Bombers Generalitat 
Catalunya

Evolució i adaptació a  2.0

Apunts comunicació social
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Ubicació: Sala Central Bombers

Informació Operativa 
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Àrea d’Informació i Comunicació. Bombers Generalitat

• 07.00 a 22.00 h. laborables // 10.00 a 20.00 caps.s etm-festius 

• localizable a través Sala Central Bombers - 24 h.

• ampliació horari atenció mitjans (Bellaterra o sinistre � centres comandament)

Personal

Horaris: guàrdia presencial 365 dies/any

• 4 periodistes - torns

• 1 administrativa

• 1 responsable

• Campaña Forestal : 2 periodistes reforç
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FUNCIONS

• esdevenir principal font informació d’un sinistre

• canalitzar la informació externa de la Direcció General

• transmetre consignes en cas emergència� funció social dels MC

• donar una informació ràpida, precisa i continuada sobre

� DGPEIS � Bombers Generalitat
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Seguiment Integral de l’emergència

Protecció Civil, Agents Rurals, Mossos 
d’Esquadra, Servei Català Trànsit, SEM, Servei 

Meteorològic...
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Activitat Campanya Forestal 2013

• comunicats de premsa 140

• convocatòries premsa (nota /sms’s) 4

• trucades telefòniques ateses (oficina, Bellaterra) 10.982

• peticions gestionades 253

• Tuits 1.337

• altres canals: videos FTP, Canal Youtube 51 vídeos

• Protocol Col·legi Periodistes incendis forestals
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Com difonem la informació durant un incendi 
forestal important

• Atenció telefònica 

� 40.000 anuals / >100 diàries 

� concreció informació a mitjà comunicació

• Notes de premsa
• mail
• 2 pàgines web :  gencat.cat/prensa + pàg. Interior
• sms (convocatòries)

• Desplaçament periodista a lloc incendi, CCB
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Com difonem la informació durant un incendi 
forestal important

• imatges realitzades per Equip Enregistrament Imatges -
FTP: novetat darreres campanyes forestals

• TWITTER – “Bombers 2.0”

• Acompanyament gràfics (protocol Col. Periodistes)
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Activitat Incendi Forestal Empordà
nov’13

• comunicats de premsa

• convocatòries premsa (nota /sms’s)

• atenció mitjans: trucades telefòniques (oficina, Bellaterra)

• peticions gestionades

• altres canals: vídeos FTP

• Protocol Col·legi Periodistes incendis forestals

• ASSISTÈNCIA PERIODISTES AIC CENTRE COMANDAMENT: 
compareixences a mitjans continuades
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Elements de la comunicació

• emissor

• receptor

• missatge

• canal

• codi
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Elements de la comunicació

El periodista és el nostre canal 
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Elements de la comunicació

Amb la comunicació 2.0 (xarxes socials):

població � emissor
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Elements de la comunicació

emissor

receptor

canal

1.0 2.0
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Evolució a la comunicació 2.0: @bomberscat

• perfil @bomberscat � necessitat modernitzar-nos i adaptar-nos a 
nous temps i a noves formes comunicació i informació

• Immediatesa permet missatge arribi més ràpid a població, en cas 
emergències importants (incendis Empordà)

• @bomberscat inici juliol 2011 �27.663 seguidors des’13

• Juliol 2012 posada en marxa canal youtube

• Codi QR programa “Seguretat a la muntanya” � pàgina web 
consells i entorn Pedraforca + codi
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@bomberscat – incendis Empordà 2012

• Inici gestió emergència política habitual: publicar titular nota de 
premsa amb un enllaç

• a partir 16 hores, davant magnitud incendi: canvi important en l’ús 
del canal � passem a donar informació de servei en temps real
(informació contrastada)

• Canvi especialment evident quan inici talls vies comunicació
importants i confinaments nombrosos
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@bomberscat – incendis Empordà 2012

• Destacar tasca comunicativa entrellaçada i coordinada amb 
retuits i cites constants altres comptes Generalitat rellevants 
(SCT, Protecció Civil, 112) � 588 tuits / 22 i 23 juliol

• Tots compartim informació: efecte final mosaic complet i general 
� molts RT’s usuaris. Recomanacions a la població
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• mencions rebudes : predomini total missatges positius: 
elogi per l'esforç, satisfacció per la informació transmesa, 
heroïcitat del personal operatiu, agraïment pel resultat de 
les operacions... 

• Anàlisi en detall usuaris Twitter menció o retuit: mitjana 310 
seguidors/usuari  � més d'1.000.000 d'impactes!

@bomberscat – incendis Empordà 2012



@bomberscat

Incendi forestal Empordà nov’13

Font: Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.  Departament Presidència
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La comunicació social i la comunicació de les 
emergències
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Administració Pública: nostra funció davant 
dels sinistres. 

Drets fonamentals : intimitat víctimes, llibertat expressió..

Garantir : protecció víctimes, informació (població millor preparada) 

Recordem :

•Globalització ens apropa accions llunyanes, també emocionalment

•La «no informació» no existeix � alarma social i missatges de 
descoordinació, amagar informació, recerca altres portaveus, ...

•No caure en immediatesa
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Evolució a la comunicació 2.0

Què fer? :

•Repensar l’Administració Pública

•Incorporar 2.0 a nostra política comunicativa

•Posicionar com a font informativa qualificada

•Vetllar per protecció intimitat víctimes

•No retransmissió en directe emergències

•No oblidem «brecha» digital
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Gràcies per la vostra atenció


