
Benvolgudes i benvolguts, 

Ens adrecem a vosaltres per donar-vos a conèixer el projecte WUICOM-BCN “Comunitats 

d’interfície resilients al foc a Barcelona”. 

WUICOM és un projecte executat per un consorci de tres entitats (la Universitat Politècnica de 

Catalunya –UPC–, la Universitat Oberta de Catalunya –UOC– i la Fundació Pau Costa –PCF–), 

cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa” i que té una duració de 18 

mesos (el projecte va començar a caminar a mitjans de desembre de 2021). 

L’objectiu del projecte és dur a terme una anàlisi global del risc d’incendi als barris de Barcelona 

estesos a Collserola, posant el focus en la vulnerabilitat de les persones, les edificacions i els 

ecosistemes. Amb el resultat d’aquesta anàlisi, proposarem a l’Ajuntament un pla d’acció per 

aconseguir una major resiliència als incendis. 

Volem fer aquesta feina amb la complicitat i cooperació del teixit associatiu i de la ciutadania 

dels barris de muntanya, i, en especial, comptant amb Sant Genís dels Agudells, com a barri pilot 

(juntament amb Rectoret) on dur a terme estudis de detall. 

Creiem que és molt important tirar endavant el projecte generant espais de discussió i anàlisi 

conjunta per tal que la governança del risc d’incendi a la nostra ciutat sigui eficient i participativa. 

És per això que esperem comptar amb la vostra ajuda i el vostre suport durant els propers mesos.  

Moltes gràcies per endavant! 

 

 

 

 



Comunitats d’interfície resilients al foc de BarcelonaWUICOM

Pla Barcelona Ciència 2021  – Repte urbà: protecció ambiental 

Anàlisi global del risc d’incendi posant el focus en la vulnerabilitat 
de les persones, les edificacions i els ecosistemes

BCN I.P. Elsa Pastor (UPC)

Els incendis forestals són una amenaça creixent a les zones d’interfície urbanoforestal metropolitanes de la mediterrània

Els barris perimetrals de Barcelona estesos a Collserola són especialment vulnerables als incendis

 Pivotant en l’eix social i d’enginyeria
 Exportable a altres realitats metropolitanes
 Per informar polítiques públiques
 Per fomentar la participació

Pla d’acció sostenible per a la resiliència als 
incendis a zones d’especial vulnerabilitat de 
Barcelona

Simulació d’incendis
Realitat Virtual

Mapejat 3D

Sociologia gestió del risc
Solucions inclusives
Resiliència

Participació
Ciutadania

Agents locals
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Pla Barcelona Ciència 2021  – Repte urbà: protecció ambiental 

Anàlisi preliminar de vulnerabilitats socials, ecosistèmiques i d’infraestructures

BCN I.P. Elsa Pastor (UPC)

 Vallvidrera
 Torre Baró
 Can Rectoret
 Ciutat Meridiana
 Mas Sauró
 Mas Guimbau
 el Tibidabo
 UB Campus Mundet
 Sant Genís dels Agudells
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Pla Barcelona Ciència 2021  – Repte urbà: protecció ambiental 

Casos d’estudi – Living labs a Rectoret i Sant Genís

BCN I.P. Elsa Pastor (UPC)

 Espais de co-creació amb la ciutadania amb complicitat amb agents interessats:

 Anàlisi de detall de les vulnerabilitats d’edificacions i infraestructures als incendis forestals
 Estratègies d’autoprotecció
 Anàlisi de detall de la vulnerabilitat social
 Diàleg sobre implicació i participació de la ciutadania en la gestió del risc
 Sensibilització al risc
 etc.
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