
 
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN L’ANÀLISI I 

COORDINACIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
Inici: 25 d’octubre de 2008. 

 

Horaris: 25 d’octubre de 2008 de 9:00 h a 13:30 h i de 15:00 h a 18:00 h. 

     8 de novembre de 2008 de 9:00 h a 14:00 h. 

 

Nivell: Curs de nivell avançat  destinat a Coordinadors Comarcals, Caps de Colla i a 

tots els membres de les ADF que estiguin interessats en ampliar el seus coneixements 

en aquest camp, en el qual s’aprofundirà en l’anàlisi dels incendis forestals, el seu 

seguiment i la coordinació de tots els efectius d’extinció a nivell comarcal. Hi haurà una 

part teòrica complementada amb una visita tècnica al Control Central de Bombers a 

Bellaterra i una part pràctica per analitzar sobre el terreny el comportament d’algun dels 

grans incendis ocorreguts a l’Anoia els darrers anys. 

 

Preus: Gratuït el 100% del curs així com també l’esmorzar dels dos dies i el dinar del 

primer dia. 

 

Inscripcions: Directament a la Federació d’ADF de l’Anoia (Consell Comarcal de 

l’Anoia) o bé,  fer arribar degudament omplerta la butlleta d’inscripció, que s’adjunta a 

continuació, a través del correu electrònic  incendis@anoia.cat o  per Fax al 938050611. 

 

Termini d’inscripció: Dijous 23 d’octubre de 2008 (inclòs).  

Organitza: 

 
Col·laboren:   

                            



PROGRAMA 
 
Dia 1: TEÒRIC  
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia  
         Pl. Sant Miquel, 5  

08700 IGUALADA 
 
25 d’octubre de 2008 
 
09:00 h - 09:15 h  Presentació del Curs. A càrrec del Sr. Miquel Casadesús i Tardà, 
President de la Federació d’ADF de l’Anoia. 
 
09:15 h - 10:45 h  Anàlisi d’incendis. Primera Part (A càrrec d’un tècnic dels GRAF) 
 
10:45 h - 11:15 h  Esmorzar 
 
11:15 h - 13:30 h  Anàlisi d’incendis. Segona Part (A càrrec d’un tècnic dels GRAF) 

 
13:30 h - 15:00 h  Dinar organitzat per la Federació d’ADF de l’Anoia. 
 
15:00 h  Sortida amb autocar cap a Bellaterra. 
 
16:00 h - 17:00 h  Visita del Centre de Control de Bombers a Bellaterra. 
 
18:00 h Arribada a Igualada 
 
 
 
Dia 2: TEÒRIC I PRÀCTIC 
Lloc: Ajuntament de Copons (Sala de Plens) 
 C/ Àngel Guimerà, 10 
 08281 COPONS 
 
8 de novembre de 2008 
 
9:00 h – 11:00 h  Atac a l’incendi forestal. (Josep Jorba, Coordinador Comarcal) 

1) Esquema del primer atac 
2) Esquema d’atac ampliat 

 

11:00 h - 11:30 h  Esmorzar 

 

11:30 h - 14:00 h  Anàlisi de l’incendi de Copons del 2003, amb una part teòrica i una 

sortida a camp. L’accés al camp és realitzarà amb vehicles particulars i és recomana 

venir amb 4X4. (A càrrec d’un tècnic dels GRAF). 

 



 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN L’ANÀLISI I COORDINACIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 

 
 
 
 

Nom        

Cognoms                                                                     

Soci o Voluntari de l’ADF       

DNI      

Adreça                                        

Població                                                        

Telèfon   E-mail      

 

 

Data     

 

                                                             Signatura,                               

   

  

 


