Jornada tècnica
NOVES EINES DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
La gestió del risc amb visió territorial
7 i 8 de maig de 2015, Barcelona i Avinyó

Programa
Dia 1 · Sessió a l’aula · Dijous 7 de maig
9:30 h Com es gestiona el foc a Catalunya? Repàs de la gestió del foc i risc d'incendis forestals (comunicació, prevenció i extinció) dels darrers 30 anys.

INSCRIPCIONS

Noves experiències per la gestió del foc i la prevenció d’incendis des d’una nova òptica de
gestió del territori.
Ponent: Eduard Plana (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).

Lloc de realització

11 h Silvopastura: aprofitament de la ramaderia per al control de la biomassa forestal.
Ponent: Eduard Balsells (Ramats al Bosc).
12 h Pausa
12:30 h Modelització: estudi del comportament del foc al territori en diferents condicions
ambientals per dissenyar les millors estratègies de prevenció.
13:30 h Foc tècnic: ús de les cremes prescrites amb la finalitat de fer més resistent i resilient
el territori davant futurs incendis en un context de canvi climàtic.
Ponent: Jordi Pagès, Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la
Generalitat de Catalunya).

Dia 1: Sala de formació del
COAMB. C/ Muntaner, 81, 6è
1a. Barcelona. Com arribar:
FGC (“Provença”), Metro (L1
“Universitat”,
L5 “Hospital Clínic”). Bus (43,
44).
Dia 2: Terme municipal
d’Avinyó. El desplaçament a
la visita de camp es farà amb
cotxes individuals.

14:30 h Fi de la sessió

Preus

Dia 2 · Sortida de camp · Divendres 8 de maig

Membres COAMB

9 – 14 h Visita d’una localització on es podran observar aspectes dels incendis forestals i del
seu abast, i els tres exemples de gestió del territori tractats en la sessió teòrica. Guien la
visita: Asier Larrañaga (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la
Generalitat de Catalunya) i Albert Besalú (Tècnic especialitzat en incendis forestals i
col·laborador de la Fundació Pau Costa).

a l’atur

Destinataris

Membres COAMB

60 €
100 €

Membres altres col·legis
professionals

120 €

Altres

130 €

Tècnics de l’administració i professionals de l’ordenació del territori.
Organitzen:

Amb el suport de:

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor
(TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

