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El missatge de les campanyes estatals d’informació pública continua sent: els incendis forestals són  
“l’enemic”. 
 
Amb la transició a la democràcia l’any 1975, la política forestal que s’havia dut a terme durant el règim autoritari del 
franquisme va ser revisada i criticada, igual que les campanyes d’informació pública sobre els incendis forestals. 
Aquest procés es conegut com a contra framing (contra-visió o la lluita contra la visió) (Druckman,2004). Van dur a 
terme aquesta lluita dos grups socials, les elits urbanes ecologistes i la població rural acostumada a l’ús 
tradicional del foc. Segons les hipòtesis plantejades per aquest estudi , la lluita de les elits urbanes va resultar in-
fructuosa i efímera, mentre que la dels camperols rurals, continua desafiant la visió de l’estat fins l’actualitat. 

Als anys 1980 i 1990 l’ecologisme a Espanya es va consolidar com un movi-
ment polític influent en el procés de formació d’opinió pública referent als 
incendis forestals.  Els documentals sobre la naturalesa de Felix Rodri-
guez de la Fuente en ”El hombre y la tierra” (Figura 1) que van durar del 
1974 al 1980, van ser molt populars i van ajudar a impulsar el conserva-
cionisme ambiental, entre els diferents sectors de la població, especi-
alment en les noves generacions urbanes.  L’èxit d’aquests documentals 
produïts per l’estat, van girar-se en contra dels propis interessos de 
l’administració. Va augmentar l’interés popular en matèria d’incendis fores-
tals, però també va permetre l’accés als mitjans de comunicació dels 
ambientalistes crítics. Aquest procés que s’ha definit en la literatura de 
comunicació com a “conseqüències imprevistes” (Pollay 1989, p 193), va 
contribuir en l’aparició d’informes cada vegada més crítics en els mitjans de 
comunicació sobre les activitats de les administracions. 

En un polèmic documental, Televisió espanyola va qüestionar al noti-
ciari “Informe Semanal” la política forestal del passat i va insinuar, 
que el problema dels incendis forestals s’havia originat degut als 
abusos comesos durant el franquisme, per part de l’estat, en el seu 
esforç per repoblar el territori amb espècies comercials de creixe-
ment ràpid, per a la industria de la cel·lulosa i la fusta propietat de 
l’estat. (Informe Setmanal, 1979).  
 

A Catalunya i al País Basc, els partits regionalistes i moviments soci-
als van incorporar les critiques ecologistes als nombrosos vincles 
existents entre la industria de la cel·lulosa de coníferes i els esforços 
de l’estat per a la reforestació. Aquests partits van aconseguir intro-
duir en el debat dels incendis forestals aspectes sobre la puresa del 
"paisatge nacional", i la necessitat de la seva preservació davant la 
invasió d’espècies exòtiques (en particular espècies com Eucalyptus 
globulus i Pinus radiata). Curiosament, els ecologistes i regionalis-
tes van ser molt poc eficaços en la reelaboració d’alguns aspec-
tes del problema dels incendis forestals, i van ser incapaços de 
fer el salt i qüestionar la visió de l’estat dels incendis forestals 
com a “enemic”. Això va ser perquè l’estat i la majoria de silvicultors 
van reaccionar davant l’ecologisme i el desafiament polític regionalis-
ta, fent pinya i elaborant una nova estratègia davant la visió de la opi-
nió pública en matèria forestal tot desenvolupant nous continguts per 
les seves campanyes d’informació, més en sintonia amb el nou con-

text polític. Van aconseguir restar importància a les critiques dels ecologistes urbans respecte a la política estatal de 
gestió forestal. Criticar l’antic ICONA de l´època dictatorial o les espècies escollides era legítim, però es desa-
creditava sistemàticament qualsevol crítica a les tècniques i principis de reforestació del passat, sense im-
portar com eren de verdaderes o fonamentades científicament.   

Fig 15. Portada del documental  
“El hombre y la tierra” 

L’estat, sense alterar la seva visió principal dels incendis forestals com enemic, va aconseguir controlar l’aparició 
d’una visió ecologista urbana. No va atacar el seu missatge polític “eco-regionalista”, sinó que va elaborar i incorpo-
rar la visió ecologista en la seva nova estratègia de comunicació de mercat de segmentació per la població urbana.  
Els incendis forestals eren l’enemic comú dels ecologistes urbans i de l´estat.  
 

Als anys 80 i 90, les estratègies de comunicació de l’estat per prevenir els incendis, va quedar cada vegada 
més en mans dels publicistes professionals. D’aquesta manera la visió era la mateixa però l’estratègia de comu-
nicació es va fer més sofisticada. Consistia en la segmentació del mercat, es a dir, dividir a la societat civil en dife-
rents segments que han de ser atesos de maneres diferents, de forma individualitzada (Brevig, 1992). 

A la vinyeta es mostra l’elevada presència de po-
blació bàsicament urbana al bosc. 



La població urbana va ser el públic més important. Aquest és el grup social més nombrós i amb més accés als mit-
jans de comunicació. Per tant, les campanyes d’informació pública van ser dirigides específicament a les poblacions 

urbanes per orientar la opinió pública cap a les tesis de 
l’estat. Els incendis forestals es van seguir presentant 
amb una visió negativa reforçant així el suport a les 
polítiques de l’Estat en extinció d’incendis i posant un 
èmfasi excessiu al paper exercit per la negligència dels 
campistes i els turistes urbans de cap de setmana que 
encenien foc al bosc, una causa que estadísticament no-
més ha representat el 5% del nombre total d’incendis fo-
restals. (figura 18). 

Fig. 18. Causes dels incendis forestals a l’estat espanyol des 
del 1971 al 2005. (Llamps, Negligències, Intencional, Desco-
negut) 

Els lemes inquisidors de principis dels 70 van ser substituïts gradu-
alment per missatges menys agressius culminant amb la campanya 
“Todos contra el fuego” l’any 1988. On apareixien en un anunci 
cantants i presentadors de televisió espanyols manifestant-se pel 
medi ambient (Figura 6). La nova estratègia continuava transme-
tent el missatge dels incendis com a “enemic” (Vélez, 2006).  
 

Les opinions de la població urbana sobre els incendis forestals 
s'han construït focalitzant-se en els aspectes emfatitzats per l'estat 
i pels ecologistes, del tipus: Tots els focs destrueixen el medi 
ambient, la puresa dels boscos nacionals, les negligències de 
turistes i campistes com a causa fonamental d’incendis, el 
bosc com patrimoni comú i els ciutadans com a guardes, els 
mitjans aeris com eina fonamental de combat, la repoblació 
com a eina imprescindible, la industria de la fusta i paper com 
enemiga, etc etc. 
 

La població rural, però, era menys permeable a la influència 
dels mitjans en matèria forestal que la població urbana, degut a 
l’ús tradicional del foc al camp. En una enquesta feta a les zones rurals del cantàbric mostra l'hostilitat de la po-
blació rural (Velez, 1979). Algunes conclusions clau 
(1) Les reforestacions de l'estat van forçar moltes famílies a abandonar el camp degut a la desaparició dels ter-

renys de pastura i l’economia basada en el bestiar. Aquesta imposició de l'estat va afavorir els interessos de 
forestals, propietaris privats i municipalitats. La major part d’incendis provocats ocorren en els antic terrenys 
comuns, que ara l'administració gestiona. 

(2) Els nous boscos artificials són un refugi d’alimanyes (llops, guineus,...) que els avantpassats havien tardat 
segles en eliminar.  

(3) Els incendis provocats, il·lícits, nocturns, incontrolats responen a la necessitat de preparar cultius i regenerar 
pastures, que ara està prohibit en determinats moments clau de l'any, i va associat a multes importants. 

L’acostament a aquest segment de població havia de ser diferent. A partir dels 90, es van practicar campanyes enfo-
cades a la població rural, a través de teatre educatiu i informal sobre l’ús correcte del foc en zones forestals.  
 

L'adopció d'aquesta estratègia de comunicació dual i contradictòria per part de l'estat, per a un públic urbà i rural, es 
complementa amb canvis significatius en l'estil i el contingut de les campanyes d'informació pública dissenyades per 
als mitjans de comunicació contra els incendis. 

Actualment, les campanyes varien el 
missatge segons com s’ha desenvolupat 
la temporada d’incendis. Després d’un 
any d’incendis, les campanyes negatives 
s’accentuen, mentre que durant els anys 
tranquils els missatges són positius i 
preventius.  
 
Fig. 16 i 17. A l'esquerra, la campanya de 
prevenció d’incendis forestals  dels anys 
1986-87. A la dreta, la campanya de preven-
ció d’incendis forestals anys 1999-2001 

Al següent link,: 
HTTP://www.youtube.com/user/DGMNYPF#p/u/19/HLpJe9tSrw0, es poden visualitzar les campanyes publicitàries 
per prevenir els incendis forestals realitzades al llarg dels anys, des del 1962 fins al 2009.  
 

Fig. 20. Campanya “Todos contra el fuego” de 
l’ICONA any 1988. 


