
Del 2 al 21 de febrer,
els dimarts i dijous de

10:00 a 12:00 (i en diferit) 

Inscriu-te!

El foc i els incendis són una pertorbació intrínseca i associada a les dinàmiques naturals de la
majoria dels sistemes forestals del Mediterrani. Però els canvis socioeconòmics de les últimes
dècades han comportat una disminució de la demanda de dendrocombustibles i una
abandonament de les activitats agrosilvopastorals, donant com a resultat unes masses
forestals continues i una alta càrrega de combustible. Alhora l’ús terciari dels espais rurals,
com les urbanitzacions, que en alguns casos s’endinsen en els límits del bosc, comporta una
major freqüentació i instal·lació d’infraestructures, comportant un alt risc d’ignició i un perill per
a la població. Tot això, agreujat pel context d’emergència climàtica actual, fa necessari
realitzar una gestió forestal sostenible i multifuncional que ens permeti reduir el risc de grans
incendis forestals i gestionar de forma eficient les zones cremades. Amb aquest nou curs, de
12 hores lectives, tractarem la prevenció dels incendis forestals, els seus efectes i la gestió
posterior a l’incendi.

Curs Online
GESTIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Organitza:Format "Aula Virtual"
Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que
podrà accedir a la documentació i a les sessions per videoconferència
del curs. A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació
del ponent i comunicar-te amb el docent en temps real. Si no pots
connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar
posteriorment el vídeo de la sessió. Els continguts estaran disponibles a
la plataforma de formació fins el 26 de març.

els riscos i vulnerabilitats dels nostres boscos
enfront el foc
les eines i mesures per a la prevenció d’incendis
forestals i la correcta gestió forestal
com afecta el foc als ecosistemes i la biodiversitat
com realitzar la gestió posterior a l’incendi

Objectius:
Amb aquest curs coneixeràs: Tècnics municipals

Personal d’ADF
Propietaris forestals
Ambientòlegs o professionals afins
que treballin en l’àmbit dels incendis
Altres persones interessades en la
matèria

Dirigit a:

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46021
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46021


Programa del Curs

Sessió 1: dijous 2 de febrer

Risc actual d'incendis i projeccions de futur. Ponent: Marc Castellnou (GRAF)
Incendis forestals i canvi climàtic. Ponent: Martí Boada (ICTA-UAB)
Prevenció del perill d’incendi forestal. Ponent: pendent de confirmar

Sessió 2: dimarts 7 de febrer

Sessió 3: dijous 9 de febrer

Sessió 4: dimarts 14 de febrer

Sessió 5: dijous 16 de febrer

Sessió 6: diimarts 21 de febrer

Prevenció d'incendis des del punt de vista operatiu (patrons de propagació, polígons de
contenció, PEGs). Ponent: Etel Arilla (GRAF)
Cremes prescrites i prevenció d'incendis. Ponent: Lena Vilà (CTFC) i Asier Larrañaga (GRAF)
Silvopastura com a eina de prevenció. Ponent: Guillem Canaleta (Fundació Pau Costa)

Gestió del paisatge des de l'òptica de l'arquitectura del paisatge. Ponent: Pepa Moran (UPC)
Eines d'educació ambiental i sensibilització per a crear societats més resilients. Ponent:
Guillem Armengol (Fundació Pau Costa)
Incendis forestals des del voluntariat. Ponent: Gaspar Segués (ADF Les Gavarres)

Governança del Risc. Ponent: Eduard Plana (CTFC)
Física del foc. Ponent: Elsa Pastor (UPC)
Investigació de causes del foc. Ponent: Sergi Fontseca (Agents rurals)

Com afecten els incendis als sòls. Ponent: pendent de confirmar
Efectes del foc sobre les plantes. Ponent: pendent de confirmar
Recuperació de la fauna després d’incendis. Ponent: Pere Pons (UdG)

Estudi i modelització del règim d’incendis. Ponent: Andre Duane (UdL)
La gestió post-incendi. Ponent: Pere Pons (UdG)
Gestió de zones cremades a llarg termini. Ponent: Sandra Saura (CREAF)

Inscriu-te!

Preus:
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur o precol·legiats
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
Entitats col·laboradores.
Preu general

100€
150€
180€
240€

Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649.

 Formació bonificable per a empreses

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46021
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46021

