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8.45  -  9.00 h   Benvinguda i acreditació

9.00 - 9.15 h Presentació de la jornada, a càrrec de Lluís 
Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

9.15 - 9.30 h  Programa de la Diputació de Girona d’assis-
tència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis fores-
tals en la interfase urbanoforestal, a càrrec de Maria Pipió, 
enginyera de forests de la Diputació de Girona

9.30 - 10.30 h Identificació i planificació de mesures de pre-
venció d'incendis:

 Aplicació web per a la redacció del projecte executiu per a la 
prevenció d’incendis de nuclis i urbanitzacions, a càrrec de 
Josep Fontacaba i Jordi Canals, d’Àpex Forestal i Ambiental 
SCP 


 Projecte estratègic de sostenibilitat i viabilitat de models 

complementaris de les mesures de prevenció d’incendis, a 
càrrec de Roser Campeny, de Minuàrtia


 WUIX: Càlcul del risc i disseny d’infraestructures defensives 

en la interfase urbanoforestal de la província de Girona, a 
càrrec de Ferran Dalmau, de Medi XXI GSA, i de David Caba-
llero, enginyer de forests.

  
10.30 - 11.30 h  Experiències sobre l’establiment d’una taxa 
per a la prestació del servei municipal d’obertura i manteni-
ment de les franges perimetrals de protecció, a càrrec de Joan 
Fuentes, alcalde de Capmany; Carles Lagresa, alcalde d’Espolla, 
i Anna Ortega, secretària dels ajuntaments d’Espolla i Capmany

11.30 - 12.00 h   Pausa
 

12.00 - 12.15 h   Presentació de la cartografia de vulnerabili-
tat dels boscos gironins al canvi climàtic, a càrrec de Mireia 
Banqué, tècnica del CREAF

12.15 - 12.30 h   El pla de calderes i l’estratègia de foment de 
la biomassa a les comarques gironines, a càrrec d’Anna 
Sanitjas Olea, enginyera de forests de la Diputació de Girona

12.30 - 13.30  h  Com dinamitzar la gestió forestal al nostre 
municipi? Models de planificació forestal i d’aprofitament de 
biomassa a escala municipal i supramunicipal:

 Plans estratègics per a la producció i el consum de biomassa 
local, a càrrec de Josep Fontacaba i Jordi Canals, d’Àpex 
Forestal i Ambiental SCP


 Pla forestal municipal de Torroella de Montgrí, a càrrec de 

Josep Pujol, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí


 Aprofitament de biomassa dels boscos públics de la 

Garrotxa, a càrrec de Míriam Sangerman, tècnica del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya

13.30 - 14.30 h   Experiències de creació de circuits locals de 
producció i consum de biomassa local a escala municipal i 
supramunicipal, a càrrec de Jordi Camps, alcalde de Vidreres; 
Ferran Teixidó, alcalde del Brull, i Pere Garriga, alcalde d'Arbúcies

Dimecres, 13 de març de 2019
Casa de Cultura de la Diputació de Girona

Inscripcions: 
Abans de l’11 de març, mitjançant aquest enllaç

CILMA
Consell d’Iniciatives locals per al 
Medi Ambient
de les comarques de Girona
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Prevenció d’incendis, 
biomassa i canvi climàtic  
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