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DILLUNS, 28 DE JULIOL DE 2014 

16.00 Recepció i registre del voluntariat  i presentació de les activitats del 
projecte de voluntariat (Aula del Natura del Termet). 

16.30-18.00 

Programa UJI-Voluntària  

Què és una persona voluntària? Drets i deures dels voluntaris 

Tallers de voluntariat 

18.00-18.30 Pausa 

18.30-20.00 

Presentació del Pla de vigilància preventiva i definició de les funcions 

de les persones que el conformen 

Estadística d'incendis 2012 

Legislació. Orientada únicament a la prevenció d'incendis forestals. 
Incendis i pla d'evacuació. Evacuació i comportament davant 
d’aquests. 

 

DIMARTS, 29 DE JULIOL DE 2014 

16.00-20.00 

Equips i mitjans contra els incendis Forestals. Visita a l’aeroclub de 
Parc de Bombers per conèixer els mitjans de lluita aèria contra el foc 
consisteix en l'ús  d’aeronaus i helicòpters, així com els equips i 
instal·lacions de les unitats especials de rescat. S'explicarà la 
problemàtica de la interfície-urbà forestal. El voluntariat i el cos de 
bombers. Protocol d'actuació en incendis Forestals.  
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DIMECRES, 30 DE JULIOL DE 2014 

16.00-18.00 

Us i gestió del Paisatge Protegit del Riu Millars, especialment atenció 
al DECRET 169/2012, de 9 de novembre, del Consell, pel qual 
s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la 
Desembocadura del Milllars. 

18.00-18.30 Pausa 

18.30-20.00 

Eixida des de l’Aula de Natura del Termet 

Eixida de camp: coneixement i reconeixement del medi forestal (els 
pinars, la zona de rebollars, el bosc de ribera i l’àrea agrícola) 

Identificació de punts que han sofert incendis 

 

DIJOUS, 31 DE JULIOL DE 2014 

16.00-18.00 Pla de cremes local, Policia Rural i Protecció Civil. 

18.00-18.30 Pausa 

18.30-20.00 Formació pràctica en les  tècniques de comunicació i sensibilització 
ambiental a visitants d'espais protegits. 

 

DIVENDRES, 1 D’AGOST DE 2014 

17.00-20.00 

Activitat pràctica, informar als visitants en prevenció d'incendis 
forestals. 

Sortida de camp amb el suport dels vigilants del Paisatge Protegit, 
per a la instal·lació de diversos punts d'informació en prevenció 
d'incendis forestals als visitants del Paisatge protegit 
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DISSABTE, 2 D’AGOST DE 2014 

9.00 -13.30 

Activitat pràctica, informar als visitants en prevenció d'incendis 
forestals. 

Sortida de camp amb el suport dels vigilants del Paisatge Protegit, 
per a la instal·lació de diversos punts d'informació en prevenció 
d'incendis forestals als visitants del Paisatge protegit 

14.00 Dinar de cloenda 

 

 

NOMBRE DE PERSONES VOLUNTÀRIES 

Es planteja aconseguir uns 30 voluntaris que participessin de manera activa, 
oferint allotjament durant els dies a cadascun d'ells en l'Alberg Municipal de 
Vila-real i activitats d’oci. Aquest Alberg es troba dins del Paisatge Protegit.  

El procés d'inscripció es mantindrà obert durant tota la campanya sempre que 
el nombre de voluntaris no excedeixi de 30. 


