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http://www.espanaenllamas.es/  
 
 
España en llamas és una iniciativa realitzada per la Fundació Ciutadana Civio, en 

col·laboració amb Juan Elosua i This is Visual.  

Una pàgina web creada a partir del treball realitzat per la Fundació sobre la base de 

nacional sobre incendis forestals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient, a la qual va tenir accés. 

 

Com s’explica des de tuderechoasaber.es "la iniciativa va partir de Juan, un 

enginyer de telecomunicacions gallec sensibilitzat amb el problema dels incendis, 

que volia saber si Galícia era la comunitat autònoma més afectada. A la pàgina web 

del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) esmentaven 

l'existència de la Base de Dades Nacional d'Incendis Forestals (EGIF), elaborada 

amb les dades de tots els parts d'incendis. Però no estava disponible per al públic. 

Així que en Juan va exercir el seu dret a accedir a aquesta informació i la va 

demanar el passat novembre a la Comissió Europea i al ministeri. En el mes de 

febrer ja tenia totes les dades sobre els incendis ocorreguts a Espanya de 2001 a 

2010 (últimes dades disponibles amb aquest nivell de precisió). El passat 13 

d'agost va néixer www.españaenllamas.es.” 

 

Una aplicació per contextualitzar els incendis forestals (de 100 hectàrees o més) 

ocorreguts entre 2001 i 2010, a través d'un mapa amb informació detallada-com no 

s'ha vist mai abans-i amb l'objectiu d'investigar (entre d'altres punts): qui són els 

culpables dels incendis i què passa amb ells, quant es gasta en prevenció o 

extinció, si el foc s'utilitza il · legalment per requalificar el terreny, o si es compleix 

la llei per prevenir incendis.  

 

Fins i tot es poden descarregar les dades per fer els nostres propis anàlisi. 

Per poder seguir investigant i avançant en el projecte, Civio ha posat en marxa una 

campanya de finançament col·lectiu a Goteo.org, on fer una donació.  

Segueix la Fundació Ciutadana Civio a Facebook i Twitter @civio 

 
Enlace de interés: 
¿Son los incendios forestales una lotería inevitable? (Marc Garriga, 31.08.2012) 
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