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RESUM CAMPANYA D'ESTIU 2014
Hi ha hagut molts dies de vent amb els successius passos
frontals amb 25 dies de vent de cerç i 20 dies de vent de
ponent. Cada pas frontal ha deixat pluja, mantenint al
mínim l'activitat de foc. Els únics episodis de sud de tot
l'estiu es van donar al mes de juny. Han estat destacables
tant sols 10 dies d'humitats baixes a la vall de l'Ebre. Ha
estat un any record en número de llamps que gràcies a les
altes humitats els conats no progressaven. Només
destacar com a important l'incendi forestal de Tivissa, en
el que es va canviar l'estratègia d'atac directe al foc per
una estratègia de contenció. El foc va cremar 830 ha d'un
potencial de 4000 ha.

PREVENCIÓ DE RISCOS EN INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES
Aquesta formació serà impartida per tècnics experts
d'ENDESA, el dia 18 de gener de 10h a 14h al centre
recreatiu de Guardiola de Font-rubi, per formar als
voluntaris de les ADF de com actuar en cas de que un
incendi afecti alguna instal·lació elèctrica de baixa o mitja
tensió.

FORMACIÓ DE SUPORT ALS MITJANS AÈRIS

El dia 21 de desembre durant tot el matí es farà una
formació per a voluntaris d'ADF per aprendre tècniques
de suport i aproximació dels mitjans aeris. La formació es
gratuïta i es farà al heliport de l'Hospital General de
Catalunya a Sant Cugat del Vallès. Es preveu fer una
segona sessió igual al mes de gener per la gran
demanda que ha tingut i les places limitades que hi
havien.

CREMES FORESTALS ALS MONJOS

El dia 15 de desembre el cos d'Agents Rurals ha
planificat 4 cremes simultànies de parcel·les de bosc
per tal que les ADF puguin actuar fent pràctiques
amb foc real i posteriorment ells investigar les
causes del foc. Aquestes maniobres es fan dins el
recinte de l'empresa Uniland de Santa Margarida i
els Monjos. Activitat oberta a totes les ADF que
vulguin participar.

Edita: Federació ADF Penedès Garraf - Impressió: Impremta Esteva - Amb la col.laboració de:

FUNDACIÓ
MIGUEL TORRES

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

Butlletí número 10

desembre 2014

2

PLANTADA D'ARBRES A SANT CUGAT
SESGARRIGUES

5a EDICIÓ DEL SOPAR DE GERMANOR
AMICS DE LES ADF

Diumenge 16 de març, es va fer una plantada d'arbres en
uns terrenys de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
organitzada per la Fundación Mas Arboles i amb la
col·laboració de les ADF, l'Ajuntament i l'Associació
ecologista Amics de la Font del Cuscó. Es van plantar
més d'un centenar d'alzines i algun arbre fruiter com ara
nesprers i llorers. Van ajudar en les tasques les ADF
d'Avinyonet i Sant Sadurní proporcionant aigua per regar.

El dia 22 de març es va celebrar en un restaurant de Sant
Martí Sarroca el 5è sopar de germanor dels amics
voluntaris de les ADF. Van assistir més de 80 persones
vingudes d'arreu de la província de Barcelona amb les
seves famílies. Una vetllada amistosa per compartir
vivències i diàlegs sobre el present i futur de les ADF, en
un ambient festiu i agradable.

REUNIO INFORMATIVA
PLANTADA D'ALZINES A SANT JAUME

El 13-4-14 unes 50 persones van repoblar amb de
plançons d'alzina una zona cremada de Sant Jaume dels
Domenys. Es van convidar a tots els participants del Ralli
de les Ventoses i es va organitzar conjuntament entre la
Federació d'ADF i l'Escuderia Penedès Competició, amb
la col·laboració de l'ADF de Sant Jaume i l'Ajuntament.

El dia 23 de maig es va fer una reunió informativa al
centre cultural de l'Escorxador de Vilafranca per tal de
parlar sobre diverses reunions que ha mantingut la
Federació i que afecten a les ADF. També es va parlar
dels diferents canvis que afectaran el funcionament de
les ADF aquest estiu respecte el funcionament de l'any
passat.
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REUNIÓ AMB ELS DIRECTORS GENERALS DE
MEDI NATURAL I DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA GENERALITAT

XERRADA INFORMATIVA SOBRE ELS NOUS
CANVIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
QUE AFECTEN A LES ADF

El dia 17 de març el President, vice-president i tècnic de la
Federació d'ADF es van reunir amb els Director General
de Medi Natural, Sr Antoni Tresobares, i el Director
General de Desenvolupament Rural, Sr. Jordi Sala a la
seu del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Es
van tractar tots els temes que actualment estan afectant
negativament a les ADF degut a canvis en les polítiques
de la Generalitat com ara el nou Decret que regularà les
ADF o la nova Llei de Política Forestal que ni tant sols ha
tingut en compte a les ADF en la redacció del primer
esborrany. Les ADF no figuren en les taules de debat del
sector forestal. I en aquest sentit va quedar palès la
manca de representativitat del Secretariat d'ADF. També
es va demanar que no s'abandonés el suport a les
Federacions i que apostessin decididament per les
polítiques de prevenció d'incendis amb animals herbívors
al bosc.

Del dia 21 de març a Vilafranca del Penedès es va fer una
xerrada informativa sobre els canvis que s'estan produint
darrerament a la Diputació de Barcelona i que afectes
directament a les ADF. La Xerrada va ser presentada per
President de la Federació d'ADF i va ser dirigida per una
advocada especialista en temes legals. La Federació es
veu en la obligació moral d'informar a les ADF Federades
sense que això afecti les decisions internes que
cadascuna lliurement adopti un cop analitzada la
informació.

ENSURT A CASTELLVI DE LA MARCA

Un tractor que estava fent treballs de retirada de
biomassa forestal a Castellví de la Marca es va encendre
el passat dia 10 de juny al camí de sota el castellot. Per
sort no es va encendre el bosc que estava just al costat
mateix de la màquina. Va intervenir una dotació de
bombers i el vehicle lleuger de l'ADF de Castellví.

PETIT INCENDI EN UN TORRENT DE
CANYES A SANT SADURNÍ

Un castell de focs artificials va provocar un petit incendi
en un torrent de canyes a Sant Sadurní d'Anoia el dia 25
de juny a les 23 hores. La ràpida intervenció de l'ADF
local va propiciar que només es cremessin uns 15 m2.
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JORNADA DE TREBALL A ROCA VIDAL
El dia 24 de maig durant tot el matí es va fer una jornada
de treball col·lectiu amb els voluntaris de les ADF que van
acudir a l'heliport de Roca Vidal. Els treballs van servir
per condicionar l'entorn i preparar l'estada de l'helicòpter
de bombers
durant l'estiu i ajudar a col·locar
infraestructures pel ramat de cabres.

Butlletí número 10

desembre 2014

4

PRESENTACIÓ DEL CONTE INFANTIL A
L'ESCOLA DE LAVERN SUBIRATS
El dia 18 de maig, dins el marc de la Fira de Medi Ambient
de Subirats es va fer la presentació oficial del conte
infantil de les ADF a l'aula menjador de l'escola de
Lavern. Es va projectar en format audiovisual el conte per
part de membres de l'ADF de Subirats i el mateix autor.

ELS BOMBERS DE GELIDA HOMENATGEN A
LES ADF
En l'acte de col·laboració del
30è aniversari dels bombers de
Gelida, el passat dia 31 de
maig, aquests van fer entrega
d'un obsequi commemoratiu a
les ADF que va recollir la
Federació en nom de totes
elles. A l'acte van assistir el cap
de Bombers de la regió,
autoritats polítiques i un grup de
bombers de Bolívia amb els
quals estan agermanats i
col·laboren. Els més petits van
poder gaudir de jocs infantils
relacionats amb els bombers. I
també es va fer una
demostració pràctica
d'excarceració.

VODAFONE VOL COL.LABORAR EN
DESENVOLUPAR UNA APLICACIÓ PER
VOLUNTARIS D'ADF
La Federació d'ADF Penedès Garraf i la companyia
Vodafone col·laboren en el desenvolupament d'una
aplicació per a mòbil molt útil i pràctica per als voluntaris
de les ADF. Es aquesta aplicació hi hauria la cartografia
operativa d'emergències, un sistema d'avís de socors,
un geolocalitzador, i altres funcions pràctiques com ara
un walkie-talkie. Vodafone ha presentat unes ofertes
molt atractives de telefonia per al col·lectiu de voluntaris
d'ADF amb inclusió de tarifes planes i terminals nous.
Amb aquest projecte tots hi surten guanyant, voluntaris,
Federació ADF i la companyia. Cal però aconseguir una
bona cartera de clients per Vodafone per tirar endavant
aquest projecte.
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EDUCACIÓ AMBIENTAL A L'ESCOLA DEL
CARME DE SANT SADURNÍ
El dia 3 de juny, tots els alumnes de primària de l'escola El
Carme de Sant Sadurní d'Anoia van poder gaudir de les
explicacions que els van donar els voluntaris de les ADF
que durant tot el matí van estar a l'escola ensenyant el
camió de la Federació d'ADF, fent petites pràctiques amb
aigua i explicant el conte infantil. Tots els nens
participants van ser obsequiats amb un camió de
cartolina retallable que havien de muntar a la classe,i un
exemplar del conte infantil de les ADF que es van poder
endur a casa. L'activitat fa ser un èxit i tots els nens i
nenes van estar molt contents. Aquesta activitat es va
incloure en la setmana del voluntariat ambiental de
Catalunya.
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REUNIO AMB LES ADF DEL PARC NATURAL
DEL GARRAF
Les ADF que formen part del Parc Natural del Garraf i de
la seva zona limítrofa es van reunir a la seu de la
Federació per decidir que no participarien en el programa
de vigilàncies especials que volia instaurar la Diputació
de Barcelona per substituir la vigilància professional que
es feina durant cada estiu fins aquest any. Els arguments
van ser que a un voluntari sense remunerar no se li pot
exigir una tasca i un compromís de feina com la que
estaven fent els vigilants contractats pel servei de parcs.

TROBADA ANUAL D'ADF A SANT JAUME
DELS DOMENYS
El dia 22 de juny es va fer la tradicional trobada d'ADF del
Penedès i Garraf amb el dinar de Germanor a Sant
Jaume dels Domenys. Els Voluntaris de l'ADF de Sant
Jaume van preparar tot el necessari per la trobada i el
dinar. En acabar el dinar es va repartir un obsequi per
cada ADF que va ser un llibre sobre tècniques d'extinció
d'incendis. També es va posar un estand amb una
mostra del projecte d'introduir ramats de cabres al bosc
per fer prevenció d'incendis forestals.
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PREVENCIÓ D'INCENDIS EN EL RALLY DE LA
PUJADA A LA LLACUNA
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FORMACIÓ PER A NOUS VOLUNTARIS

El dia 15 de juny les algunes ADF del Penedès van
col·laborar amb el rally de la Pujada de La Llacuna vigilant
el bosc de diversos trams del recorregut. Qualsevol petita
guspira o accident podria provocar un foc forestal degut a
la proximitat del bosc a la carretera del circuit.
REVETLLA DE SANT JOAN TRANQUILA

Com cada any les ADF van organitzar un dispositiu
especial de suport als bombers per la nit de Sant Joan. En
total van participar 14 ADF de diferents municipis de les
comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf,
amb 32 vehicles d'extinció d'incendis forestals i 78
voluntaris. El centre de transmissions de radio va estar
operatiu fins a altes hores de la matinada de la revetlla i no
van haver incidents d'importància. Es van fer 5
actuacions a les 3 comarques.
ENTRA EN FUNCIONAMENT EL CONTROL
CENTRAL D'ADF DE CATALUNYA

Coincidint amb el primer cap de setmana que no estaven
operatives les sales de Control del PVI, s'ha posat en
marxa el Control Central d'ADF a Torreferrussa, per part
de membres del col·lectiu d'ADF. Ara cal col·laborar, les
ADF hem de comunicar els inicis i finalització de servei a
Control Central ADF, a través dels sistemes de
comunicació que habitualment venim utilitzant. La Sala
de control Central d'ADF inicia el seu camí amb voluntat
de servei i utilitat al col·lectiu de les ADF, aquesta tasca
comportarà, de ben segur, demanar informació a la gent
del territori, bàsicament en els seus inicis, per poder així
facilitar la col·laboració i la coordinació operativa. En els
proper dies s'ampliarà posant en marxa el que es puguin
passar les altes per correu electrònic, fet que facilitarà
aquesta gestió a grups de voluntaris en simulacres i altres
activitats multitudinàries. L'horari de la Sala de Control
Central d'ADF serà dissabtes i diumenges de 11,00 a
19,00 hores, els mesos de setembre i octubre, a partir de
novembre, depenent de la climatologia es podrà variar.
En cas de situacions de risc alt o emergències importants
també estarà activada, comunicant aquest fet en el
mateix moment que estigui operativa.

El dia 29 de juny a Sant Martí Sarroca es va fer una
jornada de formació pràctica per a nous voluntaris d'ADF.
Una trentena de voluntaris de diferents ADF de la
Federació van assistir amb gran interès a les maniobres
per aprendre tècniques d'extinció d'incendis. Penedès
Televisió va enregistrar un reportatge sobre aquesta
jornada de formació.
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PRÀCTIQUES AMB FOC REAL

UN GRUP DE PADRINS VISITA EL RAMAT

El dia 6 de juliol 21 vehicles d'extinció i 54 voluntaris van
participar en unes pràctiques amb foc real que es van fer
al municipi de Font-rubí. Es tractava de practicar
maniobres de seguretat, treballar amb aproximació al foc
amb tots els EPIS, posar en funcionament bombes i
eines, i practicar comunicacions i roda d'aprovisionament
d'aigua. En acabar es va fer un petit refrigeri per comentar
les observacions de l'exercici en una carpa on es va
improvitzar un petit punt de transit per controlar els
vehicles que van intervenir.

Una setantena de persones han visitat el ramat de cabres
del Montmell entre dos dies: el 8 de juny i el 16 de
novembre. Per una estona van poder fer de pastors i
comprovar la feina que fan les cabres en la pastura del
sotabosc per prevenir els grans incendis forestals. Tots
van estar molt contents d'haver contribuït a una causa
com aquesta i avantatjosa per poder desgravar el donatiu
de la seva declaració de renda IRPF personal. En acabar
l'excursió alguns es van poder endur carn de cabrit per
poder-la provar a casa seva.

COMBOI A PONT D'ARMENTERA

Un comboi format per 18 vehicles d'ADF i 59
voluntaris es van desplaçar a les quatre de la tarda
del dia 15 de maig cap a l'incendi forestal entre Pont
d'Armentera i Aiguamurcia. L'incendi fa afectar unes
30 ha. de bosc. La majoria dels voluntaris de les ADF
es van anar retirant cap a les 21h del vespre, quan
l'incendi es va donar per estabilitzat. Però un grup de
10 es van quedar tota la nit amb els bombers per
repassar el perímetre amb eines manuals. L'incendi
es va originar cap a les 14h. de la tarda degut a una
crema agrícola autoritzada d'un pagès que es va
descontrolar.
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PRESENTACIÓ NOUS CASCS ADF
QUINTINENCA

L'ADF DE RIBES FARÀ MANTENIMENT I
DESBROÇAT DE CAMINS DEL SEU MUNICIPI

El diumenge 27 de juliol va tenir lloc a la plaça del Sol de
Sant Quintí de Mediona la presentació dels 12 cascs i
ulleres protectores que ha cedit l'empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC) a l'ADF Quintinenca.
Els nous cascs són model Gallet, del color groc
reglamentari que identifica les ADF, i juntament amb les
ulleres, formen part de l'equipament de seguretat
personal necessari (EPI). Actualment, per poder accedir i
intervenir en un incendi forestal és obligatori que tothom
disposi d'aquests EPI. L'acte va comptar amb
l'assistència de diversos membres de l'ADF Quintinenca,
d'ADF veïnes, d'una representació de la Federació
Anna
Martirepresentació de regidors de l'Ajuntament, i
d'ADF,
d'una
del responsable de l'empresa FCC.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha signat un
conveni amb l'ADF 307 del municipi perquè aquesta
associació faci un seguit d'actuacions al marge de les
tasques de prevenció i lluita contra els incendis forestals
de les quals també se'n fa càrrec habitualment. Aquestes
accions fan referència, d'una banda, a zones que cal
desbrossar i, de l'altra, al manteniment i millora de
camins. L'Ajuntament aportarà 59.986,06 euros per
desbrossar els accessos al parc del Garraf, des de Can
Pere de la Plana i des de Mas Alba; els carrers principals
de Can Lloses i que limiten amb el bosc; els camins
d'accés al Montgròs, i, en general, totes les vores de
camins que limiten o estan properes a zones boscoses.
L'acord també contempla destinar 29.014,71 euros a
arreglar alguns camins com el de Mas Alba, el de Les
Casetes, o el de Torre Veguer, Mas Catalunyes, entre
d'altres. Per dur a terme aquestes tasques, el personal
de l'ADF es reforçarà amb la contractació de persones
desocupades en el marc del Pla de Reactivació
Municipal.

INCENDI AL COSTAT D'HABITATGES A SANT
SADURNÍ D'ANOIA

El dia 3-9-14 cap a les 18h es va declarar un incendi
forestal a Sant Sadurní al costat dels habitatges de la
timba de l'Ateneu. Un pati d'una casa es va veure
afectat per les flames, però la ràpida intervenció de
les ADF i Bombers van evitar mals majors. Van
intervenir 2 vehicles de Sant Sadurní i un camió de
Subirats amb 11 voluntaris, juntament amb 6
dotacions de bombers i un helicòpter bombarder.
Finalment es van cremar 4.100 m2.

XVIII PREMIS A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
La Diputació de Barcelona, que enguany va celebrar la
XVIII edició dels Premis a la Prevenció d'Incendis
Forestals al municipi de La Roca del Vallès, com a
reconeixement a la tasca que realitzen les Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF) en la prevenció i lluita contra
els incendis forestals. En aquesta edició els guanyadors
van ser: Premi Rossend Montané a la qualitat de les
obres, per ADF Quercus. Premi Palestra a les activitats
de prevenció i d'organització de la primera intervenció,
per l'ADF Montseny-Congost. I el Premi Honorífic
Joaquim Maria de Castellarnau de reconeixement públic
a persones, va ser pel Sr. Narcís Morató.
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LA FEDERACIÓ ADF PRESENTA UNA
PONENCIA AL CONGRÉS EUROPEU DE
CUSTODIA DEL TERRITORI
El projecte d'introducció de ramats al bosc per fer
prevenció d'incendis forestals va ser present en un cartell
al Congrés Europeu de Custòdia del Territori i en una
ponència en el Congrés Nacional de Xarxes de Custòdia
del Territori que es va celebrar a Barcelona els dies 5 i 6
de novembre.

Declaració de Barcelona:
Terra. Qualitat de Vida
Considerant que Europa està patint una pèrdua de
biodiversitat i dels serveis ecosistèmics com a
conseqüència de la creixent pressió en els ecosistemes
produïda pel canvi climàtic, la intensificació dels
sistemes de producció, l'abandonament de la terra i la
urbanització.
Considerant que el sòl, com a bé comú, és un recurs
limitat, vulnerable i fràgil que s'està utilitzant de manera
insostenible esdevenint escàs i menys fèrtil;
Considerant que és necessari i urgent trobar un equilibri i
una compatibilitat entre desenvolupament econòmic i
medi ambient que garanteixi els serveis ecosistèmics i
contribueixi a reduir la pèrdua de biodiversitat i a protegir
el patrimoni natural i cultural de la nostra terra;
Considerant que les institucions públiques tenen la
responsabilitat de facilitar els mecanismes financers i
legislatius necessaris per a garantir la protecció de la
natura i que les mesures i les polítiques de conservació
públiques actuals són essencials però no suficients per a
la protecció de la natura;
Considerant que la corresponsabilitat i la reciprocitat per
a la conservació del patrimoni natural tenen antigues
arrels històriques en tant que la societat sempre ha unit
llurs forces i organitzat col·lectivament la gestió
sostenible dels recursos naturals, l'aigua, les pastures o
els boscos;
Considerant que la custòdia del territori significa - en el
seu sentit més ampli -
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persones que tenen cura de la terra i que és una
estratègia que de forma efectiva i voluntària implica
persones propietàries i usuàries en la conservació de la
natura i el paisatge, les àrees Natura 2000 i fomenta tant
la corresponsabilitat individual com col·lectiva en la
gestió sostenible dels recursos naturals oferint
mecanismes per a estendre les pràctiques de
conservació més enllà dels límits de las àrees protegides
convencionals;
Considerant que el projecte LandLife va començar com a
un consorci de cinc organitzacions europees a través
d'un projecte LIFE + d'Informació i Comunicació amb
l'objectiu d'impulsar la custòdia del territori com a una
eina útil per a la conservació de la natura i de la
biodiversitat a nivell regional i europeu;
Nosaltres, per tant, proclamem
(1) la necessitat de desenvolupar un Moviment Europeu
de Custòdia del Territori que advoqui por la solidaritat i la
cooperació a través de les pràctiques i activitats de la
custòdia del territori a tota Europa;
(2) que la cooperació entre associacions, institucions
públiques i privades, agricultors, persones propietàries
de terres i la ciutadania a través de l'ús de la custòdia del
territori cerca canviar el curs de la gestió de l'ús de la terra
i garantir la protecció dels hàbitats, les espècies, els
recursos naturals i la integritat i la bellesa dels paisatges
europeus amb una especial atenció a la xarxa europea
d'àrees protegides Natura 2000;
3) que aquest moviment europeu per a la custòdia del
territori tindrà com a objectiu promoure la custòdia del
territori en les polítiques regionals, nacionals i europees, i
definir una estratègia europea per a la gestió de la terra
tant pública com privada.
I declarem que
Nosaltres, els signataris, recolzem els principis
d'aquesta Declaració i ens comprometem a treballar per
a la consecució dels seus objectius i accions;
Expressem la necessitat de promoure la custòdia del
territori a través de la seva integració a les polítiques
nacionals i europees i el nostre compromís per a
promoure i fomentar llur desenvolupament i
implementació a les nostres regions i països.
Expressem la necessitat de desenvolupar estratègies
regionals, nacionals i europees així com metodologies
per a promoure la corresponsabilitat i el compromís de
les persones propietàries i usuàries del territori, de les
institucions públiques i privades, de les organitzacions i
de la ciutadania en general;
Mantindrem aquesta Declaració com a fulla de ruta per a
la creació d'una Xarxa Europea de Custòdia del Territori
amb els següents objectius: continuar el treball iniciat pel
projecte LandLife; convertir-se en un punt de referència
per a la gestió de la terra i la natura i la conservació de la
biodiversitat a Europa; crear una plataforma de diàleg i
projectes per incrementar l'intercanvi d'experiències i
bones pràctiques de custòdia del territori;

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

- promoure i recolzar l'organització de la Setmana
Europea de Custòdia del Territori cada dos anys i treballar
per a reconèixer aquest esdeveniment com a una activitat
oficial de la Unió Europea;
- organitzar futures edicions del Congrés Europeu de
Custòdia del Territori;
- promoure i recolzar la creació d'un inventari europeu de
pràctiques de custòdia del territori i introduir mecanismes
de seguiment per a enfortir la qualitat d'aquestes
pràctiques i acords;
- crear una segell de la custòdia per a promocionar
productes i serveis produïts en àrees amb acords de
custòdia del territori.
Expressem la necessitat de treballar conjuntament per a
obtenir el reconeixement institucional i polític del
moviment de la Custòdia del territori i de les seves
accions i, per tant, a:
- desenvolupar mesures a nivell regional, nacional i
europeu per a promoure i reconèixer la custòdia del
territori com a una eina eficaç per a la gestió del sòl i la
conservació de la natura tant a terres públiques com
privades;
- facilitar las condiciones necessàries per a garantir el seu
desenvolupament i reforçar la seva eficàcia jurídica;
- promoure la inclusió explícita de les mesures de
custòdia del territori a les recomanacions que la Comissió
Europea adreça als Estats membres en relació amb la
conservació de la natura i la biodiversitat i la política medi
ambiental.
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EL 17% DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA FA
VOLUNTARIAT
Barcelona ha ostentat durant el 2014 la capitalitat
europea del voluntariat, que ha culminat el dia 4 de
desembre amb el dia internacional del voluntariat.
Segons dades de la Generalitat, 1.250.000 persones, el
17% dels habitants de Catalunya, són voluntaris en
alguna activitat social, cultural, de cooperació
internacional, comunitari o mediambiental. Això situa a
Catalunya al capdavant d'Espanya i d'Europa en nombre
de voluntaris.

TOTS ELS COSSOS D'EMERGÈNCIES EN
EXHIBICIÓ A CALAFELL
El dia 31 de maig es va fer una demostració a Calafell
sobre diferents cossos de seguretat ciutadana i
salvament. Les ADF també van participar juntament amb
bombers, salvament marítim, UME, etc... per mostrar als
infants i les seves famílies que són i que fan els voluntaris
de les ADF del Penedès. Hi van haver pràctiques i
demostracions de tot tipus. I els visitants van poder pujar
als vehicles i helicòpters.
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PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE LA
BIOMASSA ALS ALCALDES DEL BAIX
PENEDÈS
El dia 12 de novembre l'equip de treball de l'estudi sobre
el potencial de biomassa que ha liderat la Federació
d'ADF va presentar els resultats d'aquest treball als
Alcaldes i Regidors dels Ajuntaments del Baix Penedès a
la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès.
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20è ANIVERSARI DE L'ATRAPAMENT DE
L'ADF QUINTINENCA
El dia 10 d'agost al castell de Mediona es va fer un dinar
d'homenatge per recordar que fa 20 anys aquest castell
va ser el refugi d'un grup de voluntaris de l'ADF
Quintinenca que van quedar atrapats pel foc de Can
Verdaguer. Les noves i joves generacions de l'ADF han
viscut el record i el testimoni d'aquells veterans que van
viure aquella experiència desagradable, per sort sense
que ningú prengués mal.

PLANTADA D'ALZINES A VILAFRANCA

www.materialadf.cat

El Col·lectiu Bosc Verd i l'Ajuntament de Vilafranca, amb
la col·laboració del GEIF (Grup d'Extinció d'Incendis
Forestals) van organitzar el 26 d'octubre una plantada
popular d'alzines a la muntanya de Sant Jaume de
Vilafranca del Penedès, per repoblar la zona. L'activitat
va ser oberta a tothom i gratuïta.

Dte. Especial del 15% per a ADF
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CALENDARI D'ACTIVITATS
DIA 12 desembre: Reforestació zona cremada
Olèrdola (activitat per ADF i Alumnes de l'Escola
d'Horticultura de Reus) lloc de trobada: carretera Moja a
Daltmar.horari: de 9:30h. a 13h. cal portar eines manuals
per plantar, aigua per regar, i/o desbroçadores i
motosserres.
DIA 13 desembre: Reforestació zona cremada
Olèrdola (activitat per ADF i oberta al públic en general)
lloc de trobada: carretera Moja a Daltmar (lloc del incendi
del 2013) horari: de 9:30h. a 13h. cal portar eines
manuals per plantar, aigua per regar, i/o desbroçadores i
motosserres. Hi haurà aperitiu i beguda per tothom. Es
plantaran alzines, roures, arboços i pins, per gentilesa de
Fundació Torres.
DIA 15 DESEMBRE: Pràctiques amb foc real. 4 cremes
controlades de bosc a la finca de UNILAND de Santa
Margarida i Els Monjos
lloc de trobada: entrada principal fàbrica cimentera
Uniland de Santa Margarida i Els Monjos
horari: a les 9:30 h. puntuals perquè després es tancarà
la porta (finalització després de dinar)
Es faran 4 cremes simultànies independents. Es
practicarà tasca d'extinció total del foc real, sistema de
coordinació per ràdio, i roda d'aprovisionament.
Cal portar entrepà per dinar, ja que es preveu que es
pugui allargar fins a mitja tarda per tal de deixar ben
remullada la zona cremada.
Al inici, es farà una sessió teòrica, per part de
l'organització del cos d'Agents Rurals on s'explicaran els
exercicis a fer.
Activitat per a totes les ADF que vulguin participar amb
vehicles d'extinció, especialment camions.
DIA 21 DESEMBRE: jornada de capacitació en
aproximació i suport als mitjans aeris.
lloc de trobada: lloc de sortida al pàrking de terra de
darrera l'Hospital Comarcal de Vilafranca.
horari: sortida a les 8:45h. (durada tot el matí)
Activitat per tots els voluntaris d'ADF de l'àmbit de la
Federació. Orientada al guiatge d'helicòpters per a
maniobres diverses. Ens desplaçarem conjuntament cap
a l'heliport de l'Hospital General de Catalunya a Sant
Cugat del Vallès on es farà la formació pràctica. Cal anar
amb l'uniforme de l'ADF.
A PARTIR DE GENER:
2on torn de la jornada de capacitació en aproximació i
suport als mitjans aeris.
Jornada de capacitació en prevenció de riscos en
instal·lacions elèctriques.
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S'INTEGREN 2 RAMATS MÉS AL PROJECTE
DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DE LA
FEDERACIÓ d'ADF

El ramader Santos Garcia ha adquirit 2 ramats de cabres
de raça “cabra blanca de Rasquera” per sumar-se al
projecte de prevenció d'incendis forestals de la
Federació d'ADF. Aquesta és una raça de cabra catalana
en perill d'extinció, molt ben adaptada a les muntanyes
del bosc mediterrani i capaç de suportar les inclemències
del temps. Això ha comportat augmentar fins a quasi 600
el nombre de caps de bestiar que actualment pasturen
per les muntanyes del Montmell. Aquest canvi del ramat
inicial, ha suposat també un canvi de pastor. La persona
que portava el ramat fins ara, voluntari d'ADF, ha preferit
no continuar amb el projecte. Actualment porta els
animals un pastor de tota la vida. La previsió es que
estiguin pasturant durant 7 o 8 mesos les zones tallafoc, i
les franges de baixa combustibilitat que ja estan
construïdes a la serra del Montmell per tal de mantenir el
creixement de la vegetació. La resta de mesos seran
traslladades, més cap al nord, cap a Querol, a una zona
de vegetació més abundant a base de camps de sega i
boscos de roure i alzina, per tal que els animals es puguin
refer en pes. Es preveu que aquest proper any 2015 amb
totes les cries que s'obtindran es puguin retornar els
cabrits als padrins del ramat. A l'objectiu inicial de
conservar les infraestructures de prevenció d'incendis
forestals, ara hem incorporat un segon objectiu: el de
conservar i procrear la raça de la “cabra blanca”. No ens
cansarem d'insistir en demanar ajudes públiques per al
pastor, per una activitat deficitària econòmicament però
que se'ns dubte contribueix enormement a la prevenció
dels grans incendis forestals. I per si algú encara no
n'està convençut les xifres són aquestes: cada animal
adult menja diàriament entre 5 i 7 kg de vegetació. Pels
animals que hi ha actualment això equival a 3.600 kg de
vegetació diària. Que són quasi 1 milió i mig de tones a
l'any de biomassa arbustiva que desapareix del sotabosc
i es transforma en carn.

