Des dels Ajuntaments...

COM PODEM MILLORAR LA SEGURETAT DELS NUCLIS
DE POBLACIÓ DAVANT DELS INCENDIS FORESTALS?
Dimarts, 10 d’octubre 2017. Sala de Graus. Edifici C. Facultat de Ciències i Biociències. UAB.
JORNADA DE TRANSFERÈNCIA A TÈCNICS MUNICIPALS DE MEDI AMBIENT
La província de Barcelona és una gran interfície urbana-forestal amb més 1.200 nuclis de població en contacte directe
amb el bosc. La producció d’habitatges sobre terrenys forestals va créixer molt en les tres darreres dècades del segle XX.
Aquest assentament d’espais residencials de baixa densitat
en el nostre territori ha estat deficitari pel que fa als serveis
urbanístics bàsics i presenta un altre greu problema: la seguretat davant dels incendis forestals.

Programa
10:00

Benvinguda. Javier Retana, director del
CREAF i Jesús Calderer, diputat adjunt
d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.

Davant d’aquesta situació, l’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar una legislació específica en matèria de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de
població (Llei 5/2003, de 22 d’abril), la qual atorga als ajuntaments l’obligació subsidiària de portar a terme les mesures
que la llei estableix.

10:15

La llei 5/2003 i el suport de la Diputació
de Barcelona als ajuntaments. Xavier
Navalon, tècnic de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
de la Diputació de Barcelona.

Amb l’objectiu de facilitar als Ajuntaments el compliment de
les obligacions legals establertes, la Diputació de Barcelona
ofereix recursos tècnics i econòmics a través del Catàleg de
Serveis.

10:45

L’experiència dels ajuntaments. Marta
Gómez, regidora de Medi Ambient,
Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament
de Cabrils, i Alfons Parcerisas, tècnic de
l’Ajuntament de Marganell.

11:15

Descans

11:45

El ‘malson’ del bon gestor: bases
ecològiques del perquè ens és tan difícil
controlar el creixement del sotabosc.
Josep Maria Espelta, investigador del
CREAF.

12:15

Resultats del seguiment de la resposta
de l’estrat arbustiu i processos d’erosió
després de tractaments en franges de
baixa combustibilitat. Marina Palmero,
tècnica del CREAF.

12:45

Taula rodona. Moderador: Joan Carles
Àngel, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona.

En aquesta jornada es pretén informar sobre els recursos
publicats per la Diputació de Barcelona, i transferir els resultats dels estudis de seguiment del creixement del sotabosc i
del risc d’erosió, realitzats sobre les actuacions d’obertura de
franja i treballs forestals en parcel·les interiors.

DESTINATARIS
•

Tècnics municipals de medi ambient o de desenvolupament rural.

•

Alcaldes i regidors d’ajuntaments amb nuclis de població en zones forestals.

OBJECTIUS
•

Informar sobre els serveis que actualment ofereix la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció d’incendis
forestals a les urbanitzacions i nuclis de població.

•

Transferir els resultats del seguiment dels efectes ecològics dels tractaments forestals per a l’obertura de les
franges perimetrals i les parcel·les interiors.

•

Resoldre inquietuds amb relació a la gestió de les mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població.

INSCRIPCIÓ
ORGANITZEN

L’assistència és gratuïta, però cal inscriure-s’hi al
formulari següent. Es donarà prioritat a les persones
que pertanyen als col·lectius destinataris:

https://goo.gl/forms/rHG0Axbu8FSqqOUa2

