Bones pràctiques per a la
prevenció d’incendis durant
la recol·lecció del cereal
Jornada tècnica
MANRESA, dilluns 22 de maig de 2017

Presentació
Els treballs de sega són una activitat
agrícola amb un elevat perill d’incendi,
bàsicament perquè es duen a terme a
temperatures molt elevades, humitats
baixes, i amb una vegetació fàcilment
inflamable.
Aquest Codi de Bones Pràctiques vol
fer recomanacions i donar a conèixer
als professionals del sector les
mesures que cal prendre durant les
tasques de recol·lecció del cereal per
evitar el risc d’incendis, atès que la
recol·lecció coincideix amb l’època de
major perill d’incendis forestals.
L‘Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril, per
la
qual
es
modifica
l’Ordre
AAM/111/2013, de 24 de maig, per la
qual es despleguen les mesures
preventives per a la lluita contra els
incendis forestals relatives a l’activitat
agrícola.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació

Programa
10.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Ramon Lletjós Castells, director dels Serveis Territorials del DARP
a la Catalunya Central.
10.30 h Manteniment de les recol·lectores de cereals
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.
11.15 h Recomanació de realitzar franja perimetral de protecció
Sr. Jaume Torralba, Cap d’Àrea Regional del Cos d’Agents Rurals.
11.45 h Pausa
12.15 h Normativa vigent i nivells d’activació del Pla Alfa 3
Sr. Quico Rivera, Cap d'Àrea Bàsica del Bages, Cos d’Agents Rurals.
Demostració pràctica d’extintors amb base d’aigua
Sr. Enric Sapes, unitat GEPIF de Forestal Catalana, SA.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Felip Gràcia, cap del Centre de Mecanització Agrària del DARP.

Lloc de realització
Palau Firal de Manresa (Sala d’Actes)
Polígon “Els Dolors” s/n. 1a planta
08243 MANRESA
Tel. 936 930 200
Coordenades Latitud: 41,7392 / Longitud: 1,8471

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Centre de
Mecanització Agrària (Tel.: 973 249 846 - A/e: mmele@gencat.cat)
Persona de Contacte: Sra. Maite Melé.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions
a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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