Eficiència dels tractaments
silvícoles sobre el comportament de
l’incendi del Perelló del juny de 2019
Jornada de camp
EL PERELLÓ, dilluns 22 de juliol de 2019
Presentació
L’incendi del Perelló del passat mes de
juny va ocórrer en una zona on s’hi han
realitzat
nombrosos
tractaments
silvícoles, tant cremes prescrites com
tractaments mecànics.
El comportament de l’incendi es va
veure
afectat
per
aquestes
infraestructures, les quals van oferir
nombroses oportunitats als bombers.
La jornada pretén valorar in situ l’efecte
dels tractaments davant d’un incendi i
aplicar les lliçons apreses per ajustar
els models de gestió forestal.
En la jornada es discutirà sobre la
relació entre l´estructura forestal,
tractaments de gestió per a la prevenció
d´incendis forestals i el comportament
del foc i, també, sobre l´efectivitat dels
diferents tractaments per constituir
boscos més resistents al pas del foc i
que facilitin les tasques d´extinció.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Visita a l’incendi del Perelló del juny de 2019
Caracterització del comportament de l’incendi del Perelló
Sr. Marc Castellnou, Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Història dels tractaments realitzats a la zona i dels usos del sòl
tradicionals
Sr. Eusebi Casanova, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
Sr. Guillem Argelich, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE).
Tractaments silvícoles per a la prevenció d’incendis
Sra. Míriam Piqué i Sra. Rut Domènech, Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
Participació dels ens locals i associacions en la gestió forestal de
la zona
Sr. Lluís Casanova, Ajuntament del Perelló.
Sr. Pere Rebull, Associació de Defensa Forestal Cabrafeixet (El
Perelló).
14.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada forma part de l’activitat
de demostració “Tractaments per a la
prevenció
d´incendis
forestals:
transferència de resultats a partir de
parcel·les experimentals-demostratives i
simulació del foc.”, operació 01.02.01
del PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Lloc de realització
Lloc de trobada:
Local de l’ADF Cabrafeixet (al costat del restaurant Censals)
Ctra. N-340, Km 1105.
43519 - EL PERELLÓ

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Àrea de Formació del
CTFC, Carme Cases (Tel.: 973 481 644 de 8.00 a 15.00h ) o bé per e-mail
serveis@ctfc.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Ajuntament del Perelló

@ruralcat
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