Jordi Vigué Ruaix
INFORMACIÓ PERSONAL:
Telèfon: 630.94.90.25
Adreça mail: vigue@vigue.cat

FORMACIÓ:
- ENGINYER DE FORESTS per la Universitat de Lleida.
FORMACIÓ ESPECÍFICA:
-

CURS BÀSIC D’ESPECIALITZACIÓ EN DEFENSA
CONTRA
INCENDIS FORESTALS. Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales,
Madrid 1994.

-

Diversos cursos de silvicultura i ordenació forestal

-

Diversos cursos de Sistemes d’Informació Geogràfica i ús de GPS.

-

CURSO DE VALORACIONES. Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos
Forestales, gener de 1999

-

JORNADES
LIFE
“CONREU
DE
FONGS
COMESTIBLES
MICORRÍZICS”. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, novembre de
1999.

-

AUDITOR FORESTAL homologat per
Tecnològic Forestal del Solsonès, any 2003

-

CURS DE PUBLICACIÓ DE SIG A INTERNET SEGUINT ELS
ESTÀNDARDS OGC I METADADES ISO. Impartit al CREAF, juny de
2008.

PEFC-Espanya.

IDIOMES:
-

Català: domini del català escrit i parlat (Nivell C).

-

Castellà: domini del castellà escrit i parlat.

-

Francès: coneixements bàsics de francès.

-

Anglès: nocions.

INFORMÀTICA:
-

General : Windows

Centre

-

Office: Word , Excel, Access, Power Point,...

-

Sistemes d’informació geogràfica i maneig de GPS

-

Coneixements a nivell d’usuari habitual d’Arc-View, Arc-Gis, Miramon i
Ozyexplorer.

-

Coneixements a nivell d’usuari ocasional de: MDT (aplicació d’Autocad
per a topografia i càlcul de moviment de terres), Photoshop

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PERSONAL:
- Servei d’Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
-

Contractat com Auxiliar
consecutives (1988-1992).

Forestal

durant

5

campanyes

d’estiu

-

Tècnic del Consorci Forestal de Catalunya.

-

Tècnic d’assessorament als associats del Consorci Forestal de
Catalunya a les comarques d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa des de
juny de 1993 a 2001.

-

Gerent i director tècnic del gabinet d’enginyeria de forests i estudis
ambientals VIGUÉ-SUBIRÀ S.C.P.P. Desde 1994 fins l’actualitat. Aquest
gabinet està format actualment per 1 Enginyer Forestal, 1 Economista, 1
Enginyer Tècnic Forestal i 1 auxiliar tècnic forestal.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EL GABINET:
Activitat de planificació:
-

Redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de més de 300
finques de propietat privada, amb una superfície planificada de més de
50.000 ha..

-

Autor del primer Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunt redactat
a Catalunya. (P.T.G.M.F. del Bosc Cremat de Taradell , que planificava
actuacions conjuntes en 28 finques diferents).

-

Projecte d’Ordenació del Bosc de la Grevolosa (propietat del
departament de Medi Ambient),

-

Participació en la redacció de les directrius forestals de la Tinença de
Benifassà. Eduard Rojas, Universitat de València. Any 2007.

-

Redacció de Plans de Gestió d’espais de la Fundació Territori i Paisatge
(model Eurosite).

-

Redacció de Plans Tècnics de Gestió Cinegètica

-

Redacció de plans de prevenció d’incendis forestals i de Protecció civil.

-

Planificació de la Xarxa Viària Rural-Forestal del municipi d’Orís.

-

Col·laboració en la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament
Rural del Municipi de St. Feliu de Pallerols, coordinat per Martí Boada.

Activitat de realització d’informes i estudis:
-

Redacció d’estudis d’impacte ambiental i integració paisatgística.

-

Diagnosi del Paisatge d’Alella Teià i el Masnou.

-

Redacció d’informes ambientals sobre planejament urbanístic.

-

Membre de l’equip redactor de les Avaluacions Ambientals Estratègiques
del PDU i AREs del l’Alt Penedès – Garraf.

-

Estudi Forestal de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura. Estudi realitzat en el
marc del Pla Estratègic de Vall del Ges, Orís i el Bisaura.

-

Estudi de mercats dels productes forestals a la vessant gironina del
Montseny, per encàrrec de la Diputació de Girona. Any 2007.

-

Estudi Faunístic del Parc del Castell de Montesquiu, juntament amb
Jordi Baucells i Josep Ylla. Any 2007.

Redacció de projectes:
-

Projectes de construcció de camins i pistes forestals.

-

Projectes de restauració de riberes fluvials.

-

Projecte de gestió forestal conjunta per a la prevenció d’incendis
forestals i millora de la massa arbòria en el terme municipal de Gualba.
Encarregat pel Centre de la Propietat Forestal. Any 2008.

Altres:
-

Valoracions de finques rústiques.

-

Segregacions.

-

Delimitació i afitament de finques

-

Revisió i correcció cadastral

-

Direcció i gerència delegades dels treballs de neteja de línies
elèctriques de la Federació d’A.D.F d’Osona per a FECSA-ENDESA a
tota la comarca d’Osona des de 1998 a 2001.

-

Tramitació d’expedients de subvenció per a treballs forestals.

-

Direcció i supervisió de treballs forestals en finques de propietat privada.

PUBLICACIONS:
-

Els Ocells d’Osona. (co-autor) Lynx Edicions, Barcelona 1991.

-

Silvicultura del Pi roig. Tallades de regeneració per faixes i aclarides
selectives mixtes. XIX Jornades Tècniques silvícoles. Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya i Consorci Forestal de Catalunya. Solsona 2002.

-

Treballs de tala i poda en corredors de línies elèctriques. XXI Jornades
Tècniques Silvícoles. Consorci Forestal de Catalunya. Solsona 2004.

-

El Canvi Climàtic a Osona. Autor del capítol: “Efectes del canvi climàtic
sobre els boscos”. Patronat d’Estudis Osonencs a l’abril de 2007.

-

El Canvi Climàtic: Un repte pels nostres boscos. Gràcia C. & Vigué J.
XXV Jornades Tècniques Silvícoles. Consorci Forestal de Catalunya. Sta
Coloma de Farners 2008.

ALTRES:
-

Ornitòleg i anellador expert, membre de l’Institut Català d’Ornitologia i
del Grup d’Anellament Calldetenes-Osona. Des de 1985.

-

Participació en censos i mostratges de fauna

-

Col·laboració en diverses edicions de les Jornades Tècniques Silvícoles
, organitzades pel Consorci Forestal de Catalunya i el Centre de la
Propietat Forestal (1996,1997, 2002, 2006 i 2008).

-

Vice-degà del Col.legi i Associació d’Enginyers de Forests de Catalunya
formant part de la junta directiva des de l’any 2006 fins l’actualitat.

-

Preparació de cursos de gestió forestal a l’Ajuntament de Lluçà i al Pla
Estratègic de la Vall del ges, Orís i el Bisaura.

-

Comissari de Medi Ambient al Trial de les Nacions. Celebrat a la
població de Seva l’any 2000.

-

Participació en les Jornades “El canvi climàtic a Osona”. Ponència sobre
silvicultura i boscos. Organitzades pel Grup de Defensa del Ter, els dies
14 i 31 de març de 2006 .

-

Membre de la Xarxa de Custòdia del Territori

-

Assessor en la planificació de treballs de tallada de vegetació en les
línies elèctriques de la companyia Estabanell i Pahisa Energia SA des de
l’any 2006.

-

Col·laborador com a expert en el projecte d’orientació per la gestió
forestal (ORGEST) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

-

Guanyador del Premi Plana de Vic 2008, organitzat pel patronat
d’Estudis Osonencs. Aquest premi es va atorgar al millor treball de la
branca de ciències.

