Prevenció d’incendis
forestals: planificació a
escala de massís
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dijous 21 de març de 2019
Presentació

Programa

Gran part de l’activitat de prevenció
d’incendis es concentra en els
Perímetres de Protecció Prioritària
(PPP).

9.00 h Arribada a l’aparcament del CAT

Els sectors de risc o PPP són àmbits
territorials amb un gran perill d’incendi
forestal i que, a causa de la continuïtat
de la massa forestal, poden patir
incendis que es converteixin en un
Gran Incendi Forestal (GIF), definit
aquí com a més gran de 500 ha.

9.10 h Presentació de la Jornada

L’objectiu principal és planificar les
mesures necessàries en un àmbit
territorial que constitueix una unitat
d’actuació suficientment àmplia com
per permetre una planificació amb
visió integral, de manera que
s’identifiquin les infraestructures de
prevenció estratègiques per al conjunt.
El Pla de Prevenció d’Incendis
forestals (PPI) és l’eina que fixa uns
criteris per ordenar la gestió
d’infraestructures de prevenció, reduir
la
vulnerabilitat
i
minimitzar
l’emergència produïda pels incendis
forestals.

9.05 h Inscripcions i lliurament de la documentació

9.15 h Planificació d’incendis a escala de massís. Projectes
d’Infraestructures Estratègiques (PIE) de Perímetre de
Protecció Prioritària (PPP)
Sra. Nuria Nadal, Oficina tècnica Forestal Catalana, SA.
Sr. David Eliè, Oficina tècnica Forestal Catalana, SA.
10.30 h Execució de projectes basats en PPP planificats. Criteris
d’aplicació
Sr. Josep Ma Grifoll, Oficina tècnica Forestal Catalana, SA.
11.30 h Desplaçament a camp: zona de mas Ventós – mas Magí – serra
de l’Estela
12.00 h Visita a camp: Zones de treballs executats en àrees
estratègiques definides al PIE, 60 ha aprox., en les que es
fomenta el manteniment de les infraestructures amb pastura de
bestiar boví i oví
Sr. Xavi Laporta, enginyer a Foresterra SCCL.
Sr. Xavi Vilabella, tècnic del Parc Natural del Cap de Creus.
14.00 h Cloenda de la Jornada

L’objectiu principal és planificar i
dimensionar
una
sèrie
d’infraestructures
per
evitar
o
minimitzar l’avanç continuat d’un GIF.

Organització
Forestal Catalana, SA

Lloc de realització
CAT (Centre d'Activitats del Territori)
GI-610 - cruïlla Carrer Figueres
17493 VILAJUÏGA

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del
Departament de RRHH de Forestal Catalana:
http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/serveis-tramits/jornades-tecniques/
(Tel.: 93 411 09 26 - A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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