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 LLOC DE PRESENTACIÓ  INSCRIPCIÓ 

Per correu-e: utgraf@gencat.cat 
Per telèfon: 93 586 79 37 

 ORGANITZA 

SOLSONA, DIJOUS 27 D’OCTUBRE DE 2011 

JORNADA TÈCNICA SOBRE LA PREVENCIÓ DE GRANS INCENDIS FORESTALS 

La inscripció és gratuïta. Si esteu interessats a participar-hi,   
només cal que ens ho comuniqueu abans del 24 d’octubre,  
indicant el vostre nom, adreça, correu electrònic i dades pro 
fessionals: 
 
 
 
 
Durant la jornada, es facilitarà un enllaç per poder descarregar 
la guia de manera gratuïta. 

Sala d’actes del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC) 
Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte) 
Solsona  
973 48 17 52  

 AMB LA COL·LABORACIÓ 

 AMB LA PARTICIPACIÓ 



La presentació de la guia La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’Incendi tipus comptarà amb les 
ponències de quatre experts en el món dels incendis forestals en l’àmbit europeu. En finalitzar les ponències 
s’iniciarà el torn de precs i preguntes. 
 

9.30 h - 9.45 h Recepció dels assistents 
 

9.45 h - 10.00 h Presentació de la Jornada a càrrec d’Anna Martin Mayench, subdirectora general operativa  
Bombers de la Generalitat de Catalunya 

 

Moderador de la jornada: Jordi Vila Gutiérrez, cap de la Regió d’Emergències Centre  
Bombers de la Generalitat de Catalunya 

 

10. 00 h - 10.30 h El riesgo de los grandes incendios forestales en Europa 
A càrrec de Francisco Castro Rego, professor de l’Instituto Superior de Agronomia 

Universidade Técnica de Lisboa 
Objectiu: analitzar els factors que influeixen en l’evolució  

dels riscos associats als grans incendis forestals a Europa 
 

10.30 h - 11.00 h Manejo del fuego como herramienta de prevención 
A càrrec de Cristina Montiel, catedràtica d’Anàlisi Geogràfic Regional 

Universidad Complutense de Madrid 
Objectiu: reflexionar sobre l’ús del foc amb la prevenció com a principal objectiu a Europa 

 

11.00h - 11.30 h Pausa i cafè 
 

11.30 h - 12.00 h De l’anàlisi dels incendis històrics als punts estratègics de gestió 
A càrrec de Marc Castellnou, enginyer de forest, cap de l'Àrea Forestal, analista GRAF 

Bombers de la Generalitat de Catalunya 
Objectiu: incorporar l’anàlisi dels incendis a la planificació d’infraestructures de preextinció 

 

12.00 h - 12.30 h Aplicació pràctica dels punts estratègics de gestió 
A càrrec de David Meya, enginyer de forest, Àrea de Medi Natural 
Serveis Territorials del DAAM a Girona. Generalitat de Catalunya 

Objectiu: l’ús dels punts estratègics de gestió en la planificació forestal 
 

12.30 h - 13.00 h Torn de precs i preguntes 
 

Cloenda de la Jornada a càrrec del director general  

de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Jordi Gassió 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

En les darreres dècades, diverses àrees del continent europeu, particularment als països mediterranis, han estat 
marcades per canvis dràstics en l’ús del sòl. L’abandonament del món rural i la reducció d’activitats com la pasci-
cultura han afavorit l’increment de les àrees forestals. Aquests canvis en el paisatge han facilitat la propagació 
més agressiva dels grans incendis forestals (GIF) en l’àmbit europeu. En els últims anys, els episodis d’incendis 
forestals de comportament extrem han afectat diverses regions d’Europa: Portugal (2003 i 2005), sud-est de Fran-
ça (2003), Espanya (2006 i 2009) i Grècia (2000, 2007 i 2009). 
En aquest context, l’objectiu principal de la guia La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’Incendi 
tipus és la introducció de mètodes de treball en prevenció d’incendis com una eina per a la preextinció. Aquesta 
guia proposa criteris per a la planificació de mesures estratègiques davant els grans incendis forestals. 

INTRODUCCIÓ 


