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Més informació: agricultura.gencat.cat 

Els incendis forestals són una de les principals pertorbacions naturals que afecten els boscos d’arreu 

del món. Aquest curs pretén donar uns coneixements bàsics de la gestió dels incendis forestals al 

nostre territori, des de la perspectiva de la silvicultura preventiva, l’extinció i la investigació de causes.  

 

La metodologia del curs combinarà sis sessions teòriques, sobre la gestió d’incendis forestals realitzada 

a les Terres de l’Ebre, amb dos sessions pràctiques de visites de camp.  

 

Presentació i objectius 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Amposta 

Coordinadora:  

Raquel Avinyó, telèfon 977701500 

a/e: raquel.avinyo@gencat.cat 

Cost del curs:  

Dret d’inscripció: 32 € 

 

Realització 

Lloc:  

Escola Agrària d’Amposta 

Calendari i horari:  

Dies 6, 8, 13, 18, 20 i 22 de 

març de 16:00 a 19:00 h 

Dissabte 9 de març de 9:00 

a 13:00 h.  

Dissabte 16 de març de 

9:00 a 12:00 h 

Durada del curs:  

25 h 

Professorat 

Eusebi Casanova, enginyer forestal de la Secció de Boscos i Recursos Forestals als Serveis Territorials 

a les Terres de l'Ebre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Pere Musté, bomber, ex-membre dels GRAF i formador de l'ISPC en incendis forestals i incendis 

urbans. 

David Roig, agent major de l’Àrea de Prevenció i Investigació d’Incendis Forestals del Cos d’Agents 

Rurals. 

Programa 

• El foc i els incendis forestals. 

• Silvicultura preventiva. 

• Visita de camp a unes actuacions forestals de silvicultura preventiva. 

• Estructura, organització i serveis del cos de bombers. 

• Sistema de predicció Campbell i incendis de disseny. 

• Factors bàsics de seguretat en un incendi forestal. 

• Visita a un parc de bombers. 

• La investigació de les causes dels incendis forestals. 

• Normativa de prevenció d’incendis forestals. 

 

Formació  
Escoles Agràries 

Curs bàsic 

d’incendis forestals 
 

Amposta, del 6 al 22 de març de 2019 
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