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Divendres, 10 de novembre de 2006
Sala de Grau Facultat de Lletres Universitat de Girona

Prensentació

Cada estiu, després d'un o més incendis d'importants magnituds, apareixen en els diaris articles
de polítics, tècnics, estudiosos o escriptors parlant del per què? el com? i el fins quan seguirem
patint els flagells del foc. Sembla una lletania que es repeteix any rera any. Potser amb els primers
freds tardorals sigui un moment de parlar d'una problemàtica que sembla que oblidem fins el
proper estiu.
El seminari que es farà a Girona a principis de novembre vol, en primer lloc, reflexionar vers les
relacions entre paisatge i incendis i, en segon lloc, intentar donar respostes a preguntes com:
quina serà l'evolució del paisatge forestal a Catalunya en els propers decennis? com afectarà
aquesta evolució al risc d'ignició, de propagació i també d'eficàcia dels mitjans d'extinció?
Josep Gordi i Eduard Plana
Coordinadors del Seminari

Programa

09.30_ Presentació a càrrec de Jaume Busquets,
Sotsdirector General d'Arquitectura i Paisatge,
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, Generalitat de Catalunya
Mita Castanyer, Directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat
de Girona
10.00_ L'evolució del paisatge forestal a les
comarques gironines 1950-2000 a càrrec de
Josep Gordi, UdG
10.30_ L'evolució del paisatge forestal explicada per un propietari a càrrec de Josep Ma de
Ribot, President del Centre de la Propietat Forestal
11.00_ Les tipologies de propietaris forestals i
la percepció social del foc a càrrec d'Eduard
Plana, Responsable del Grup d'Incendis i Territori-Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

11.30_ Pausa cafè
12.00_ El paisatge i l'extinció del foc a càrrec
d'Edgar Nebot, Tècnic GRAF-Cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya
12.30_ La gestió del paisatge forestal a l'Alt
Empordà a càrrec de Pere Frigola, Enginyer
Forestal de l'Alt Empordà, Departament de
Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya
13.00_ Com evolucionarà el paisatge i els incendis en els propers decennis? Anàlisi des del
punt de vista de la capacitat d'extinció a càrrec
de Marc Castellnou, Analista en Cap dels GRAFCos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
13.30_ Usos del sòl i causalitat d'incendi. Evolució i mesures preventives a càrrec d'Esteve
Canyameres, Responsable del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya

Inscripció gratuïta a la secretaria de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona: Tel. 972 41 82 30 - Fax 972 41 87 14 - dir.cgpt@udg.es - www.udg.edu/cgpt

