
RELACIÓ DE CONVENIS VIGENTS

Entitat Objecte Any de signatura

Vallfirest
Desenvolupar i testejar nou equipament de d'extinció i  seguretat en treball en Incendis Forestals. Organitzar proves test per materials. 
Vallfirest proveïrà  material merxandatge i roba de vestir.

2012

Andilla-Alcublas Dur a terme activitats de formació, projectes de gestió forestal i millora el paisatge 2012

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Desplegar activitats de formació i projectes de recerca, posar a disposició els seus professionals, facilitar espais 2012

Universitat de Lleida Afavorir l'intercanvi de coneixements, creació i difusió d'informació, recerca de projectes conjunts 2012

Universitat Autònoma de Barcelona Acollir estudiants en pràctiques 2013

Universitat de Lleida Acollir estudiants en pràctiques 2014

Tecnosylva Afavorir l'intercanvi de coneixements i fomentar la participació d'ambdues entitats en projectes nacionals i internacionals 2014

Wildland Restoration International (EUA)
Accedir als programes d'entrenament de la WRI als EUA. Enviar experts en ús del foc per intercanvis i desenvolupar nous cursos per 
personal medterrani

2015

Fundació Privada Club Muntanyenc Sant Cugat Organitzar colònies Mefitu 2015

Confederación Nacional Forestal (Chile) Organitzar intercanvis per operatius sobre lliçons apresses, incloure aquestes activitats en el desevolupament dels seus projectes propis. 2015

Metropolitan College of New York (EUA) Intercanvi d'informació, gestió de formació conjunta 2015

Asociación para la Promoción de Actividades Socio-
culturales

Realitzar de manera conjunta activitats de divulgació, formació i investigació, i col·laborar en projectes d'R+D+i 2015

Consorci de les Gavarres Desenvolupar projectes conjunts 2016

Universitat de Girona Dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l'estudiant 2017

National Fire Protection Association (EUA) Ús i desenvolupament d'accions de la marca Firewise a Espanya 2017

Australasian Fire and Emergency Service Authorities 
Council Limited

Afavorir l'intercanvi d'idees i de bones pràctiques 2017

Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Córdoba (Argentina)

Promoure l'intercanvi de coneixement i les accions de formació 2017

Regione Toscana (Itàlia) Promoure l'intercanvi de coneixement, experiències i contribucions tècniques i operatives 2018

Fundación Ashoka Emprendedores Sociales Aportació econòmica de suport als projectes de la Fundació durant 3 anys 2018

Institut d'Estudis Mèdics Col·laborar en activitats i programes de formació 2019

International Association of Wildland Fire (EUA) Col·laborar en activitats, intercanvi de coneixement i de persones, disseminació i lideratge en programes de gestió d'incendis. 2019

Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Fomentar intercanvis formatius, organitzar i certificar activitats formatives, col·laborar en projectes de recerca, dissenyar l'oferta 
formativa, identificar personal d'altres països

2020

Revista Incendios y Riesgos Naturales Impulsar la difusió i abast de la Revista 2020
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Vallfirest Col·laborar en matèria de divulgació, d'estratègia i de logística 2020

Fundación Entretantos Promoure l'intercanvi de coneixements i d'experiències i la col·laboració en projectes 2021

Corporación Nacional Forestal - CONAF (Xile) Promoure l'intercanvi de coneixements, d'experiències i de professionals a nivell tècnic i operatiu, i col·laborar en projectes internacionals 2021

Generalitat Valenciana. Consellería d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i 
Transició Ecològica. 

Promoure l'intercanvi de coneixements en l'àmbit de la prevenció d'incendis, l'ús de foc tècnic o la promoció d'experiències relacionades 
amb la gestió dels combustibles i la resiliència de l'paisatge així com activitats relacionades amb aquests aspectes.

2021

The Nature Conservancy North America Fire Team 
(EUA)

Col·laboració mitjançant intercanvis de coneixement i de personal, conferències, activitats de recerca, disseminació via publicacions i 
xarxes, finançament d'activitats.

2021

Emergprogram, SL Col·laborar en matèria de formació i d'organització d'esdeveniments 2021

IES Fernando Zobel Acollir estudiants en pràctiques 2022
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