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Què farà FIRE-RES?

FIRE-RES desenvoluparà, desplegarà,
demostrarà i millorarà 34 solucions
innovadores per abordar els reptes
imposats Incendis Forestals Extrems.
Aquestes accions s’implementaran en
condicions reals en 11 "Living-Labs".

Els Living Labs i socis de FIRE-RES es troben
en un ampli gradient de regions d'Europa i
altres regions exteriors
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Comportament i
causants dels

incendis forestals
extrems

Gestió
d'emergències

Governança, societat,
comunicació i

consciència del risc

Paisatge i
economia

El comportament i les
tendències dels

incendis forestals
extrems són únics i
poc coneguts. FIRE-
RES analitzarà els

causants específics,
així com les

tendències i el
comportament dels

esdeveniments
d'incendis forestals

extrems.
 

Com responen els
serveis de gestió

d'emergències als
incendis forestals

extrems?
 

Per crear territoris i
comunitats resistents

al foc, la gestió del
paisatge i la viabilitat

econòmica de les
mesures de resiliència

són dos factors
fonamentals.

 

Quin és el paper de la
governança i la

societat durant els
esdeveniments

d'incendis forestals
extrems? FIRE-RES

adopta i desenvolupa
un enfocament de

govern proactiu per
millorar la resiliència

de la societat, la
consciència dels

riscos i la
comunicació.

 

Els Incendis Forestals Extrems s'estan
convertint en una amenaça ambiental,
econòmica i social important a tot el món. A
mesura que les estratègies centrades en la
supressió d'incendis mostren límits evidents, els
professionals, investigadors i responsables polítics
reconeixen cada cop més la necessitat de
desenvolupar nous enfocaments que abordin les
causes d'arrel i els impactes dels incendis forestals
extrems.

FIRE-RES és un projecte de 4 anys (2021-2025)
liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya ubicat a Espanya i finançat pel
programa de recerca i innovació H2020 de la Unió
Europea.

Què és FIRE-RES?

  Els nostres objectius
 

Establir la definició d'Incendis
Forestals Extrems i utilitzar-la com
a eix principal per abordar el repte
que tenim per davant

Desenvolupar, demostrar i desplegar
innovacions a nivell tecnològic,
social, de salut/seguretat,
administratiu, ecològic i
econòmic.
 
Integrar i millorar els resultats de les
innovacions a nivell de nínxol,
implementades localment als
Living Labs d'Europa i exteriors.

Augmentar la consciència de la
societat sobre els incendis forestals
extrems i transferir coneixements
a les parts interessades.

FIRE-RES es basa en el concepte de gestió
integrada d'incendis. És un enfocament de
planificació i operació que inclou dimensions
socials, econòmiques, culturals i ecològiques. El
seu objectiu és minimitzar els danys causats pels
incendis forestals i maximitzar els seus beneficis.
Per avançar cap a un enfocament de gestió
integrada d'incendis, FIRE-RES adopta 4 pilars
principals:

El nostre enfocament

FIRE-RES té com a objectiu donar suport a la
transició cap a paisatges i comunitats més
resilients als incendis forestals extrems, tant a
Europa com globalment.


