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GUIÓ DE TEMES A TRACTAR:
1. CONSIDERACIÓ INICIAL.
Es pretén organitzar l’exposició dels diferents àmbits dels incendis fent un plantejament
d’escala, des de les grans preguntes generals sobre el foc (escala paisatge) a les preguntes
concretes segons disciplines tècniques i professionals (escala local, d’hàbitat o de parcel·la).
Per tant, i pel que fa al desenvolupament de la jornada, s’introduiran els temes generals a la
primera parada i es repetiran les qüestions específiques relacionades més directament amb les
característiques i singularitats de les dues parades programades.
Amb aquesta consideració, els temes que estructuraran la jornada seran:
TEMES GENERALS (ESCALA PAISATGE)
1.

Canvi d’usos del sòl i polítiques d’exclusió del foc.

2.

Severitat i recurrència (estructures forestals versus vulnerabilitat als incendis, intensitat
versus efectes vegetació i fauna).

3.

Paisatge resistent al règim d’incendis (conceptes d’Incendi Tipus i gestió d’incendis.
Prevenció vinculada a l’Incendi Tipus).

4.

Percepció del risc, autoprotecció i resposta a l’emergència.

5.

Propietat forestal, rendibilitat i gestió.

TEMES ESPECÍFICS (ESCALA LOCAL, D’HÀBITAT, DE PARCEL·LA)
1.

Ecologia del foc de les espècies vegetals forestals (les que hi hagi a la parada: suro, pi
blanc, matollar...).

2.

Fauna: dinàmica de poblacions (comunitats prèvies al foc, canvis en les espècies i
poblacions, mortalitat, resiliència, colonització, lligam amb la gestió forestal, agrícola i
ramadera post-incendi...).

3.

Gestió forestal, agrícola, ramadera i cinegètica: tractaments i aprofitaments postincendi, reforestacions, biomassa, pastura, repoblacions...

4.

Aspectes socioambientals: autoprotecció vivendes aïllades, urbanitzacions...
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2. PROPOSTA DE PREGUNTES PER AL DEBAT.

1. Ecologia del foc de les espècies vegetals:
−

Quines estratègies tenen els vegetals per resistir l’incendi?

−

I per regenerar després? Les podem observar aquí al voltant?

−

Diferències entre suro, alzina, pi blanc, pi pinyoner…

−

Diferències entre bruc, matapoll, estepa, gatosa...

−

Quan comencen a fer fruit les espècies que regeneren a les àrees cremades?

−

Pot ser l’àrea cremada una oportunitat per a plantes escasses? Quines espècies poden aprofitar-la?

−

...

2. Fauna: dinàmica de poblacions:
−

Hi ha animals que poden resistir el pas del foc? I que poden seguir vivint a l’àrea cremada? Com
s’ho fan?

−

Pot ser l’àrea cremada una oportunitat per a la fauna? Quines espècies poden aprofitar-la? Què
passa amb les espècies amenaçades? I amb les espècies cinegètiques?

−

Pot ajudar la fauna a la regeneració de la vegetació? Com?

−

Com influeix el tractament que es faci del bosc cremat en la recuperació de la fauna?

−

Pels animals: millor amb arbres o sense arbres? Millor apilar o escampar les restes de la tala?

−

...

3. Gestió forestal, agrícola, ramadera i cinegètica:
−

És rentable l’aprofitament de biomassa?

−

És aconsellable talar immediatament després de l’incendi? No hi ha problemes d’erosió? I de
regeneració de l’estrat arbustiu?

−

Com s’hauria de tallar? Que s’hauria de fer amb la brancada?

−

Quins són els avantatges i inconvenients de no tallar?

−

Quines són les dificultats principals per a la gestió ordenada dels boscos? Podem fer prevenció
d’incendis? Com? Què costa la prevenció d’incendis?

−

És important mantenir els camps llaurats després de les collites i en campanya d’incendis?

−

Quin paper poden jugar les cremes prescrites en la gestió forestal?

−

És eficaç i rendible la gestió ramadera? Quin tipus de bestiar és l’idoni? Tenim les infraestructures
necessàries per fer prevenció amb bestiar?

−

Com ha de ser la gestió cinegètica després d’un incendi?

−

...

4. Aspectes socioambientals:
−

Existeix una percepció adequada del risc en la població que ha de conviure amb els incendis?

−

Les mesures comunes d’autoprotecció (franges i neteja) són sempre eficaces?

−

Com afecten les planificacions urbanístiques a la gestió del risc d’incendi? I al sector primari
(ramader, agrícola, rompudes...)

−

Com s’aplica la Llei 5/2003 (de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana)?

−

...
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