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4t SOPAR D'AMICS DE LES ADF
El dia 16 de març es va fer el 4t sopar d'amics de les ADF al
restaurant Sant Jordi - Ca la Katy de Sant Martí Sarroca. Més
de seixanta cinc voluntaris de les ADF de les nostres
comarques i també vinguts d'altres comarques veïnes van
acudir a la cita anual. La festa va acabar amb la tradicional foto
de grup.

DEL 15 DE MARÇ AL 15 D'OCTUBRE ESTÀ PROHIBIT
FER FOC EN TERRENYS FORESTALS
La prohibició afecta a les zones forestals poblades o no per
espècies arbòries i els 500 metres que els envolta. Està
prohibit fer foc per qualsevol activitat, sigui quina sigui la
finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i
restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni fer
focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les
àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes
d'obra amb mata guspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats
relacionades amb l'apicultura. També està prohibit:
- Llençar objectes encesos.
-Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de
qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
- Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que
continguin foc.
- Utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de
comunicació que travessin terrenys forestals.

LES ADF AMB LLEVANEUS ACTUEN PER LA NEVADA
DEL DIA 23 DE FEBRER
Abans de sortir el sol i durant tot el dissabte dia 23, les ADF de
Subirats, Mediona i el camió de la Federació van estar retirant
neu de les carreteres i carrers a les zones de Subirats,
Mediona, Pontons i Font-rubí. En total, 3 vehicles amb pala
llevaneus, 3 vehicles de suport i 21 voluntaris van participar en
les tasques.

ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB LA COMPANYIA
D´ASSEGURANCES MUSSAP

La Federació d'ADF ha arribat a un acord comercial amb la
Mutua d'Assegurances MUSSAP per tal d'oferir a totes les
persones vinculades a les ADF assegurances de vehicles i
llars particulars a unes condicions més econòmiques. En el cas
dels vehicles poden resultar ser entre un 20 i un 25 % més
econòmiques. Com ja sabeu MUSSAP és l'única companyia
que té un producte especial pensat per als vehicles de les ADF
a uns preus fixos molt competitius, independentment del
model, antiguitat o conductor. Adjuntem llista de preus fixos per
a vehicles d'ADF. En el cas de vehicles particulars i llars de
membres de les ADF, caldrà que us fem un pressupost
personalitzat des de l'oficina de la Federació. Contractant la
vostra assegurança a través de la Federació contribuïu al
finançament de la nostra associació, que reverteix directament
en les ADF. Us animem que ens consulteu, i us atendrem de
forma personalitzada.
PUBLICADES LES BASES DELS PREMIS 2013
PER LES ADF DE BARCELONA
Ja s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província les bases que
regulen els premis a les ADF de la Diputació de Barcelona. El
termini de presentació finalitza el 20 de setembre. Com a
novetat, les ADF guanyadores dels premis Rossend Montané i
Palestra dels anys 2011 i 2012 no podran presentar-se a la
modalitat premiada de l'edició d'enguany.
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L'AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS
ARRANJA 60 KM DE CAMINS
El dia 12 de gener, el president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va visitar els camins arranjats a Sant Jaume dels
Domenys acompanyat del director dels Serveis Territorials
d'Agricultura de la Generalitat, Anton Ballvé; de la directora
Territorial d'Interior al Camp de Tarragona, Carmen Mansilla; de
l'alcalde del municipi, Magí Pallarès, i d'altres membres de la
corporació municipal. Per part de la Federació d'ADF van
assistir el President i el vice-president. Durant la visita es va fer
palesa la importància que aquesta actuació té per al municipi,
ja que permet disposar d'una xarxa de camins forestals amb les
condicions adients de traçat i de ferm que garanteixen l'accés
als vehicles d'extinció d'incendis i permeten al cos de Bombers i
l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) treballar de manera
ràpida i eficaç. En total s'han arranjat 60 km de camins rurals i
forestals.

Butlletí número 8

maig 2013

2

EDUCACIÓ AMBIENTAL
El dia 6 de febrer membres de la Federació d'ADF van
organitzar una activitat de sembra de glans d'alzina al pati de
l'Escola Jacint Verdaguer de la Granada. Aquests es van
sembrar en uns testos que els alumnes hauran de cuidar i regar
durant tot el curs escolar. Durant les vacances d'estiu, s'hauran
d'emportar el plançó d'alzina a casa seva i durant la propera
tardor o hivern serà trasplantat en un bosc pròxim a l'Escola. A
més, es va fer una petita xerrada a l'aula amb la projecció de 2
vídeos sobre les activitats que fan les ADF. Finalment, tots els
alumnes del centre van poder pujar als camions de la
Federació i fer pràctiques amb les mànegues tirant aigua a
pressió.
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LA FIRA DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA ES
CONSOLIDA COM A REFERENT
El 22 de febrer la Federació va visitar a la 2a Fira de Biomassa
Forestal de Catalunya, que es va celebrar al recinte Firal el
Sucre de Vic del 21 al 23 de febrer. Van estar presents a la fira
104 expositors, que van ocupar un total de 148 espais. La fira
va reunir gran quantitat de públic, tant professional com
particular, interessat a conèixer de primera mà aquest sector
energètic. Un 11% dels visitants eren de la pròpia ciutat de Vic,
un 28,57% pròpia eren de la comarca, un 56% de la resta de
Catalunya i un 4,43% de diversos punts de l'estat espanyol. La
fira també va tenir una vessant pedagògica, a partir de les
jornades tècniques centrades en casos concrets de
l'aprofitament energètic de la biomassa. Hi va participar al
voltant d'un miler de persones.
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L'ADF SANT SADURNÍ COL·LABORA A TRASPLANTAR
UN ROURE DE GRANS DIMENSIONS
Aquest passat hivern l'ADF de Sant Sadurní d'Anoia va
participar activament en els treballs per trasplantar un roure de
grans dimensions ubicat en un solar particular on s'havia de
construir una vivenda. L'arbre que estava sentenciat a morir, va
ser trasplantat amb l'ajuda d'una grua, el camió de la brigada
de l'Ajuntament i membres de l'Associació ADEMA. El lloc on
va ser plantat és un solar municipal davant de la caserna dels
Mossos d'Esquadra que està destinat a ser una plaça pública.

CONTE INFANTIL SOBRE LES ADF
La Federació començarà a treballar en la redacció d'un conte
infantil il·lustrat amb la finalitat de fer educació ambiental a les
escoles. Aquest conte serà editat i distribuït de forma gratuïta
als alumnes que participin a la campanya. Tots aquells
voluntaris que estiguin interessats en participar, es crearà una
comissió de treball per tirar endavant aquest projecte.
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SIGANT EL CONVENI ANUAL ENTRE EL SECRETARIAT
D'ADF I LA GENERALITAT PER LA CAMPANYA 2013

EL GEIF COL.LABORA AMB L'ESCOLA "LES COMETES"
DE LLORENÇ DEL PENEDÈS PER NETEJAR UN BOSC
El Grup d'Extinció d'Incendis Forestals (GEIF), de Vilafranca,
va col·laborar el 2 de maig amb els alumnes de cicle mitjà del
CEIP de Llorenç del Penedès Les Cometes en la neteja d'un
bosc proper al centre educatiu, al costat de la carretera T-240,
que va a la Bisbal del Penedès. L'activitat s'emmarcava en els
actes per celebrar el 10è aniversari que fa que l'escola està
adherida al programa d'Escoles Verdes, un distintiu de la
Generalitat de Catalunya per promoure la sostenibilitat del
medi ambient. Ha estat un primer contacte amb les escoles, on
el GEIF vol continuar participant per conscienciar sobre el
respecte a la natura.

INCENDI A PONTONS
El dia 14 d'abril a Pontons es va produir un incendi en una casa
al costat del bosc. La ràpida intervenció de les ADF de Pontons,
Alt Foix, St. Martí i Subirats, que estaven fent unes pràctiques al
municipi, va ser clau perquè el foc no es propagués. Només es
va cremar un matalàs al costat de la casa i el bosc.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el president del secretariat
de Federacions i d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de
Catalunya, Ramon Sala, van signar el dia 16 de maig un
conveni de col·laboració per a la campanya anual d'incendis
d'aquest 2013.En virtut d'aquest conveni, el Departament
d'Agricultura atorga una subvenció d'un total de 188.854 euros,
que servirà per millorar el funcionament del Secretariat per a la
coordinació i suport de les ADF de Catalunya. A més, anirà
destinat al finançament de la contractació de l'assegurança
d'accidents personals i de responsabilitat civil general del
personal voluntari que col·labora amb les ADF en les tasques
pròpies de la prevenció i extinció d'incendis forestals.

CURSOS DE FORMACIÓ EN PREVENCIÓ I
EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
El cos d'agents Rurals de l'Alt Penedès va organitzar uns
cursos de formació en matèria de prevenció i extinció
d'incendis forestals i activitats en el medi natural molt
interessants per als voluntaris de les ADF, entre d'altres. Els
participants dels cursos van rebre un certificat d'assistència
per cadascuna de les jornades. Totes les sessions es van fer al
local social Rossend Montané de Sant Miquel d'Olèrdola
durant el matí.
CURS BÀSIC D'INCENDIS FORESTALS
els dies 13 i 20 d'abril.
CURS AVANÇAT D'INCENDIS FORESTALS
el dia 27 d'abril.
CURS D'ACTIVITATS AL MEDI NATURAL
El dia 4 de maig.
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L'ASSEMBLEA GENERAL APROVA ELS COMPTES
ANUALS I EL PRESSUPOST DEL 2013

El dia 1 de març es va celebrar l'Assemblea General Ordinària
de la Federació d'ADF. Amb l'assistència de 17 representants
amb dret a vot, es van aprovar per unanimitat els comptes
anuals de l'exercici 2012 i també el pressupost per al 2013.
També es va renovar la Junta Directiva i es va canviar la seu
social de l'entitat.
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PRÀCTIQUES AMB FOC REAL A PONTONS
El dia 14 d'abril es van realitzar unes pràctiques amb foc real al
municipi de Pontons. Aquests exercicis anaven adreçats a
nous voluntaris de les ADF perquè adquirissin la pràctica del
maneig de les mànegues, i s'habituessin a l'ús dels vehicles i
les bombes. Van participar voluntaris de les ADF de Pontons,
Alt Foix, Sant Martí i Subirats.

FORMACIÓ AMB LA FURGONETA DEL PUNT DE
TRÀNSIT VC-500

www.materialadf.cat

El passat 21 d'abril membres de la Junta de la Federació ADF
Penedès Garraf van impartir una sessió de formació als
companys de la Federació d'ADF de la Selva, amb un gran èxit
de convocatòria, sobre el funcionament de la furgoneta de
comunicacions del Secretariat d'ADF. Aquesta formació està
previst que es faci a totes les federacions de Catalunya per
formar voluntaris que puguin organitzar un punt de trànsit en
cas d'incendi a la seva comarca.
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NOVA EDICIÓ DEL CURS PER OBTENIR EL PERMÍS DE
CIRCULACIÓ "C" I “BTP”
El passat dia 15 d'abril es va iniciar una nova edició de la
formació per obtenir els permisos de conduir camions i vehicles
d'emergències amb senyals prioritàries. Les classes són
impartides per l'autoescola Olivella de Vilafranca del Penedès
amb horaris lliures. Aquesta oferta formativa és especial per a
voluntaris d'ADF sense límits de classes pràctiques.
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L'ADF SANT MARTÍ ADEQUA UNA BASSA PER ALS
HELICÒPTERS DE BOMBERS
El passat dia 17 d'abril, voluntaris de l'ADF de Sant Martí
Sarroca van estar netejant de vegetació els voltants de la
bassa del bosc de l'Artiga, perquè els helicòpters bombarders
de bombers puguin fer la maniobra de càrrega d'aigua amb tota
seguretat. Ara ja està a punt i plena per afrontar la campanya
de l'estiu.

FINALITZA EL TREBALL D'INVESTIGACIÓ SOBRE ELS
HUMECTANTS A CÀRREC D'UN ALUMNE DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Adrià Riudeubàs, estudiant de ciències ambientals de la
Universitat de Barcelona, ha finalitzat el treball d'investigació
sobre els productes humectants d'ús agrícola més adequats
per utilitzar en l'extinció de focs forestals. L'any passat la
Federació d'ADF ja va demostrar l'eficàcia d'aquests productes
especialment en el vehicles lleugers tipus pick-up, ja que
augmenten la capacitat extintora de l'aigua limitada que
transporten i, per tant, amb menys aigua s'aconsegueix la
mateixa capacitat d'extinció del foc. Ara el que s'ha fet és una
comparativa entre diferents marques de fabricants d'aquests
productes i s'ha arribant a la conclusió d'haver trobat la marca
de producte més adequat.

COL·LABORACIÓ AMB LES ADF DEL MARESME EN LA
CURSA HALF CHALLENGE 2013
Des de la Federació d'ADF del Maresme ens han demanat la
col·laboració als voluntaris del Penedès i Garraf per regular els
camins de muntanya a la zona del Montseny per la cursa Half
Challenge Barcelona Territory 2013. La data serà el 19 de maig.
Es donarà a cada voluntari una motxilla amb l'esmorzar.
L'organització convidarà a tots els col·laboradors a un sopar en
dates properes per cada voluntari amb un acompanyant. Ens
han reservat un hotel per allotjar-nos la nit anterior de la cursa a
la zona del Maresme que té un cost de 27 euros per persona i
nit (mitja pensió). Tots els que esteu interessats en participar,
us podeu inscriure al tel. de la Federació 93 817 28 18

JORNADES SOBRE BIOMASSA
El dia 15 de maig la Federació d'ADF va assistir a una jornada
sobre la biomassa forestal al Campus d'Agrònoms de la
Universitat de Lleida, organitzada per IPCENA, una entitat que
ja treballa en gestió forestal per obtenir biomassa a les
muntanyes del Montsec, a través d'un conveni de custòdia del
territori. A la Jornada hi van participar varis ponents amb
continguts de gran interès.
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L'ADF PRESENT A LA FIRA DE FONT-RUBÍ
El primer cap de setmana de Maig, i dins el marc de la V Fira
Multi sectorial de Font-rubí, l'ADF d'aquest municipi va muntar
un estand dedicat a la mainada que visitava la fira. Els petits
podien retallar i enganxar un camió de l'ADF de cartró en el
mateix estand i fet això, se'ls hi entregava un carnet infantil i una
gorra de l'ADF. Mes de 80 petits voluntaris van anar passant pel
estand durant els dos dies, és un treball de divulgació que hem
de fer les ADF per assegurar el voluntariat i una “cantera” pel
dia de demà. L'experiència va ser molt positiva, també van
poder pujar als vehicles de l'ADF i conèixer el material
d'extinció.
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AGENDA DE PROPERES ACTIVITATS
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