Què hem après dels grans incendis del 1994
L’estiu del 1994 va ser especialment sec i calorós
a tota la conca mediterrània, i Catalunya va patir un dels pitjors episodis d’incendis des que hi
ha dades fiables, amb més de 50.000 hectàrees
calcinades. La meitat d’aquestes hectàrees es va
cremar en dos focs que es van ajuntar provinents
del Bages i del Berguedà i que, ara per ara, constitueixen la superfície cremada contínua més gran
de la qual tenim constància a casa nostra. Les repercussions ecològiques, econòmiques i socials
d’aquests incendis van ser nombroses i molt importants, i la societat de seguida va voler trobar
les raons i els remeis per a evitar situacions similars en el futur més immediat.
Hem après alguna cosa vint anys després
d’aquells focs? L’experiència amb aquests incendis (i d’altres) ens ha permès entendre millor el
fenomen dels incendis forestals de cara a gestionar-lo, sabent que es intrínsec als ecosistemes
(també als mediterranis) i que hem d’aprendre a
conviure amb ells.
En l’XI Jornada del CREAF, la Societat Catalana de
Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història
Natural (ICHN) discutirem i reflexionarem obertament els punts de vista d’investigadors, tècnics
i administracions que tenen competències en la
prevenció, extinció, regeneració d’incendis i en la
gestió del territori cremat.
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Inscripcions
L’ assistència a la jornada és lliure i gratuïta
Es prega confirmació a:
https://docs.google.com/forms/d/1f5RDfFLw8zl2ajtKw-9C9ds6uUtjt3bVRqRBpl676jQ/viewform
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09.00h

Benvinguda

09.15h

Canvi global i règim d’incendis a Catalunya

		Javier Retana, director del CREAF
		
Joan Pino, president de la ICHN
		
Josep Clotet, president de la SCB

		Paco Lloret, catedràtic d’Ecologia de la UAB i investigador del CREAF

10.00h
		

El clima mediterrani, el canvi climàtic i l’augment del risc d’incendis

Vicent Altava, tècnic de recerca aplicada al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

10.30h

Vint anys millorant la prevenció d’incendis
		Jordi Riera, cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal de la Oficina Tècnica de Prevenció
		

Municipal d’Incendis Forestals, Diputació de Barcelona

11.00h
11.30h

Pausa Café

		
		

Imaginant el futur dels nostres boscos: generació d’escenaris de paisatge com a
eina de planificació del risc d’incendi
Lluís Brotons, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i associat al CREAF

12.00h

L’extinció dels incendis forestals: la gestió de la incertesa		
		Marc Castellnou, cap de l’àrea Forestal de la Divisió Grups Operatius Especials de la DGPEiS

12.30h

Regeneració dels boscos després de 1994: Algunes lliçons, però també incerteses
		Josep Maria Espelta, investigador del CREAF

13.00h

Pausa Dinar

15.00h

Fauna i foc: sobreviure al foc és només el principi

15.30h
		

Dinamització del territori cremat: el treball de les ADF i la promoció de la biomas
sa al Bages

16.00h

Que el foc no tapi el bosc: Com comunicar notícies sobre incendis

		Anselm Rodrigo, professor de la UAB i investigador del CREAF

		

Consell Comarcal del Bages

		Jordi Notó, periodista

16.30h

Importancia de la participación pública y la implicación social en la prevención de incendios

		

Lourdes Hernández, assessora de WWF Espanya

17.00h

Conclusions i cloenda

