20 anys de l’incendi del
Solsonès. Hem fet prou
perquè no torni a passar?
Jornada tècnica
SOLSONA, dissabte 10 de novembre de 2018
Presentació
Al Solsonès, l’any 1998 es recorda pel
gran incendi forestal que va arrasar
27.000 hectàrees en 3 dies a la
Catalunya central.
Vint anys després, la pregunta que es
formula la gent de la comarca és si
aquella tragèdia es pot repetir, i si s’ha
fet prou per evitar que passi.
En aquesta jornada, es presentaran
els punts de vista dels implicats i es
debatrà sobre el passat, el present i el
futur dels grans incendis forestals.

Programa
8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Inauguració de la Jornada
Hble. Sr. Miquel Buch, conseller d’Interior.
9.10 h L’incendi del 98. Passat, present i futur dels grans incendis
forestals
Sr. Francesc Boya, bombers de la Generalitat.
9.35 h L’impacte de l’incendi del 98. Visió del territori
Sra. Marina Vilaseca, membre de L’Arada.
9.55 h El punt de vista de les Associacions de Defensa Forestal (ADF)
en el marc dels grans incendis
Agrupacions de Defensa Forestal del Solsonès.
10.15 h L’associacionisme de la propietat forestal. Model organitzatiu
Representant de la Diputació de Barcelona.

Organitza

10.35 h Adaptació de la gestió forestal als escenaris de risc d’incendi
actuals
Dra. Míriam Piqué, cap del Programa de Gestió Forestal Multifuncional.
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
11.20 h Gestió participativa d’incendis forestals. Una via per adaptar-se
Sr. Iago Otero, Universitat de Humboldt, Berlín.
11.45 h L’impacte dels grans incendis forestals al territori. Gestió de les
xarxes i informació a la població
Sr. Enric Cano, bombers de la Generalitat.
12.10 h Pausa
12.30 h El model de les taules de foc. Taula debat
14.00 h Cloenda de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Sala Polivalent de Solsona
Carrer Gaudí, 2
25280 SOLSONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del CTFC:
(Tel.: 973 48 16 44 - A/e: serveis@ctfc.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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