Organització

Aquestes jornades s'emmarquen dins les
activitats de la Xarxa temàtica de recerca Anàlisi
d'alternatives a la problemàtica dels grans incendis
forestals (ALINFO, 2004XT00034), finançada pel
Departament d'Educació i Universitats. La xarxa
ALINFO agrupa els principals grups de recerca en
incendis forestals a Catalunya juntament amb el
CEAM de València.

Xarxa ALINFO

En aquesta segona edició s'ofereix novament
l’oportunitat de conèixer les darreres novetats de
la investigació sobre els focs forestals. Al llarg de la
jornada, els diferents grups de la xarxa presentaran
algunes de les línies de recerca vigents i es debatrà
les necessitats de futur de la recerca davant el
context canviant dels incendis forestals al
Mediterrani, caracteritzat per un augment del risc
de propagació i d'ignició, i per la recurrència
d'incendis que condiciona la restauració dels
terrenys cremats.

II jORNADES

PRESENTACIÓ

Col·laboració

La jornada és oberta a tots aquells investigadors
i professionals amb interès en la prevenció i extinció
dels incendis forestals.

INSCRIPCIONS
Inscripció gratuïta a l'Àrea de Formació del

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Tel. 973 481752 - Fax 973 481392
formació@ctfc.es - www.ctfc.es
Butlleta d'inscripció:

www.ctfc.es

dijous, 9
de novembre de 2006
Facultat de Lletres.
Universitat de Girona
Plaça Ferrater Mora, 1
GIRONA

Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya - CTFC (Coordinador)
Anàlisi i gestió del paisatge.
Departament de Geografia,
Història i Història de l'Art.
Universitat de Girona - AGPUdG
Pertorbacions Ecològiques i
Comunitats Animals Terrestres.
Departament de Ciències
Ambientals. Universitat de Girona
- PECAT-UdG
Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo - CEAM
Centre d'Estudis del Risc
Tecnològic. Universitat Politècnica
de Catalunya - CERTEC
Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals - CREAF
Servei de Prevenció d'incendis
Forestals. Departament de Medi
Ambient i Habitatge - SPIFDMAH
Unitat de Focs Forestals.
Departament de Producció
Vegetal i Ciència Forestal.
Universitat de Lleida - UFF-UdL
Grup de Recerca d'Incendis
Forestals. Departament de
Geografia. Universitat Autònoma
de Barcelona - GRIF-UAB
Grup de Recerca Ambiental
Mediterrània. Departament de
Geografia Física. Universitat de
Barcelona - GRAM
Grup de Recolzament
d'Actuacions Forestals. Direcció
General d'Emergències i
Seguretat Civil. Departament
d'Interior - GRAF (representats a
la xarxa per l'UFF-UdL)

09.30 Inscripcions i entrega de documentació
09.45 Presentació de les Jornades. Eduard Plana. CTFC.
Coordinador de la xarxa ALINFO

Bloc I: Paisatge, dimensió socioambiental i
planificació del risc d'incendi
10.00 Experiències d´extinció d´incendis a
Catalunya, Aragó, Galícia i França durant la
campanya 2005/2006. Marc Castellnou, GRAF
10.15 Modelització del risc d'incendis a Catalunya.
Jose Ramón González, CTFC
10.30 La carta del paisatge del Berguedà i els
incendis. Josep Gordi, AGP-UdG
10.45 Cas d'estudi cost-benefici de la gestió del
risc d'incendi a través de les activitats
agràries. Aspectes metodològics. Cristina Tous
i Eduard Plana, CTFC
11.00 Discussió
11.30 Pausa cafè

13.00 Discussió
13.30 Dinar
15.00 Models de geometria de flama i estudi del
canvi d'escala en incendis forestals.
Experimentació a laboratori i a camp. Elsa
Pastor et al., CERTEC
15.15 Una xarxa europea de demostració sobre
cremes controlades per facilitar l'aplicació
d'aquesta tècnica silvícola. Exemples del
projecte FIRE Paradox a Gran Canària i
Catalunya. Domingo Molina et al., UFF-UdL
15.30 Pla de gestió de focs de la zona periurbana
de Tarragona. Albert Moyano, UFF-UDL, GRAF
15.45 Anàlisi del cost-eficiència en l´extinció de
grans incendis forestals. Jarkov Reverté, UFFUDL, GRAF
16.00 Discussió
16.30 Pausa

Bloc III: Ecologia del foc i restauració de zones
cremades

Bloc II: Comportament i gestió del foc
12.00 Segona edició dels mapes de models de
combustibles i de models d'inflamabilitat de
Catalunya. Joan Josep Ibàñez et al., CREAF
12.15 La millora del mapa diari de risc d'incendi
forestal a Catalunya. Josep Àngel Burriel et al.,
CREAF
12.30 Anàlisi dels efectes del tractament de
combustible a escala de paisatge en la
propagació i comportament del foc en un
paisatge mediterrani (est d'Espanya). Beatriz
Duguy, CEAM
12.45 Integració del risc d´incendi en la gestió
forestal. Estructures forestals resistents al
foc: Discussió metodològica. Míriam Piqué,
CTFC

16.45 Disseny experimental per l'avaluació dels
efectes de tres cremes prescrites en el sòl
i l'estrat arbori d'un bosc de Quercus suber.
Luís Outeiro i Xavier Úbeda, GRAM
17.00 Canvis en l'abundància de l'arboç en zones
amb focs recurrents. Lídia Quevedo i Anselm
Rodrigo, CREAF
17.15 Influència del tipus de vegetació i la sequera
en la regeneració postincnedi de les
comunitats de plantes mediterrànies Xavier
Arnan et al., CREAF
17.30 Gestió forestal postincendi: cal tenir en
compte l'avifauna? Josep Rost et al. PECAT-UdG
17.45 Discussió
18.30 Fi de jornada

