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6è SOPAR DE GERMANOR

FORMACIÓ EN TALA D´ARBRES

El dia 21 de març es va celebrar el 6è Sopar de Germanor
Amics de les ADF al restaurant de Ca n'Ayxelà, de Santa
Margarida i Els Monjos. Mes de 70 persones d'arreu van
assistir a aquesta trobada anual.

Més de 25 persones van participar a Gelida el dia 10 de
maig en un matí de formació en tala d'arbres. Aquesta
actuació va servir per obstruir uns senders per tal de
protegir una zona de nidificació de l'àguila cuabarrada en
coordinació amb el cos d'Agents Rurals.

Coincidint amb el dia internacional dels boscos l'ADF
Garraf, amb la col·laboració de la federació, va organitzar
una diada amb un programa d'actes obert a la
participació de tothom i especialment als infants el dia 21
de març a Canyelles. Es va fer una concentració de
vehicles d'extinció d'incendis, projecció del conte
audiovisual, pràctiques amb mànegues d'aigua per la
mainada i una conferència sobre la necessitat de
gestionar els boscos per protegir-los del foc. I finalment
botifarrada per esmorzar a tots els assistents.

DIA INTERNACIONAL DELS BOSCOS

El dia 11 d'abril es va fer una visita a Sant Pere de Torelló
(Osona). Després d'una recepció oficial per part de
l'Alcalde del municipi, el director de la planta de biomassa
va fer una visita guiada a les instal·lacions. Aquesta
planta genera i subministra aigua calenta sanitària i de
calefacció per a 800 cases del poble a través d'una xarxa
soterrada de 18 km. La caldera produeix 20.000 Mw/any
de calor i crema unes 8.000 tm/any de biomassa.

VISITA A UNA XARXA DE CALOR



JORNADA DE FORMACIÓ A RIBES FORMACIÓ D´OPERADORS DEL VEHICLE DE
PUNT DE TRÀNSIT
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MOR UN DELS FUNDADORS DE LA

FEDERACIÓ D´ADF PENEDÈS GARRAF

El 19 d'abril 45 persones van assistir a la jornada de
formació per a voluntaris d'ADF a la bodega Vega de
Ribes. Es van explicar els protocols d'actuació en un foc.
Com funciona un punt de trànsit. Paral·lelisme amb el cos
de Bombers. Funcionament del vehicle de transmissions
de la Federació. I repàs del Pla d'Emergències propi.

El dissabte dia 23 de maig es va fer una formació
específica per tots aquells voluntaris d'ADF interessats
en saber fer funcionar el vehicle Penedès 301 com a
Punt de Trànsit. El lloc va ser al paratge de la Baltana
Nova del municipi de Font-rubí aprofitant que s'estaven
fent unes cremes de restes vegetals. També va assistir el
vehicles de coordinació de punt de trànsit Vallès 300,
amb un equipament similar.

En Josep Busquets de Sant Quintí de Mediona ens va
deixar el dia 4 de juny. Va ser un dels fundadors de l'ADF
Quintinenca i també de la Federació d'ADF Penedès
Garraf. Va ser una persona molt activa dins el mon de les
ADF i el seu record perdurarà. L'enterrament es va fer a
l'església de Sant Quintí amb. Hi van assistir alguns
membres de la Junta Directiva actual de la Federaci .ó
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NOVA EDICIÓ DE CALAFELL SOMRIU

COL.LABORACIÓ EN RAL.LIS

MANIOBRES AMB FOC REAL

El 16 de maig les ADF van ser presents a la Festa del Port
de Segur de Calafell, on es van exhibir una amplia flota de
vehicles d'emergències. “Calafell Somriu”, una festa
solidària a benefici de l'organització “Un Nen, Un
Somriure” que ajuden als nens amb risc d'exclusió social i
que viuen en centres d' acollida. Van participar La Unitat
Militar d'emergències (UME) de l'exèrcit, els Mossos
d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Salvament
Marítim, Servei d'emergències mèdiques (SEM), Creu
Roja, bombers, Protecció Civil, ADF i diversos policies
locals de Catalunya

Un total de 47 voluntaris de diferents ADF i 16 vehicles
d'extinció van participar el dia 23 de maig en unes
maniobres de formació amb foc real al municipi de Font-
rubí. Aquests exercicis pràctics van servir per preparar
les autobombes i els vehicles per afrontar la campanya
forestal d'aquest proper estiu, i també per aprendre
tècniques d'aproximació al foc, tècniques d'extinció i
liquidació del foc i tècniques per la seguretat personal.
També es va fer una formació especifica per aprendre a
fer una línia de defensa contra el foc amb eines manuals.
I ja durant la tarda es fa ver una formació més específica
sobre comunicacions amb el vehicle de coordinació de la
Federació d'ADF del Penedès i un altre de la Federació
d'ADF del Vallès Occidental.

El 15 de març alguns voluntaris d'ADF van participar en el
ral·li de les Ventoses entre Sant Jaume dels Domenys i
Pla de Manlleu. I el 21 de juny una dotzena de vehicles
d'ADF i 26 voluntaris van participar en les tasques de
vigilància i comunicacions del ral·li de la Pujada de la
Llacuna, que transcorria per la serra d'Ancosa dins un
important massís forestal. Qualsevol sortida de pista
d'algun vehicle podia haver provocat un incendi i per això
es van ubicar vehicles d'ADF en punts estratègics de tot
el traçat dels dos ral·lis.

Una vintena de voluntaris van participar en les 2 sessions
de formació bàsica que es van impartir al poble
d'Albinyana els dies 13 i 14 de juny. El dissabte es va fer
una sessió teòrica i el diumenge una de pràctica amb els
vehicles d'extinció.

FORMACIÓ A ALBINYANA
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DISPOSITIU ESPECIAL PER LA REVETLLA
DE SANT JOAN

NOU LOCAL PER L´ADF PONTONS

Les ADF de les comarques del Penedès i el Garraf van
organitzar un dispositiu especial per la revetlla de Sant
Joan que hi van participar un total de 31 vehicles
d'extinció d'incendis i 84 voluntaris. Tot aquest dispositiu
es va coordinar des del control de transmissions de ràdio
que es va instal·lar a Font-rubí en motiu de la revetlla. Les
ADF van estar operatives de les 19:30 h de la tarda fins a
les 04:30 h. de la matinada. Van participar un total de 14
ADF de diferents pobles de les 3 comarques, que van
intervenir en 17 incidències.

El passat dia 28 de juny es va inaugurar oficialment el nou
local de l'ADF de Pontons. Es tracta d'una edificació
construïda per l'Ajuntament per donar cobertura a les
necessitats de l'ADF del municipi.

El dia 22 de març l'ADF Sant Sadurní va presentar
oficialment un nou vehicle d'extinció a la plaça de
l'Ajuntament amb la presència de l'Alcaldesa i regidors
del consistòri.
El dia 19 de juliol ho va fer també l'ADF d'Avinyonet
aprofitant la trobada de camions “Egipcis”. Va convidar a
un esmorzar al seu local tots els assistents, i també va
comptar amb la presència del seuAlclade.

AVINYONET I SANT SADURNÍ PRESENTEN

NOUS VEHICLES D'EXTINCIÓ

PER AQUESTA TEMPORADA D'ESTIU
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REUNIÓ D´URGÈNCIA AMB BOMBERS

El dia 7 de juliol es va celebrar una reunió d'urgència a la
seu de la regió Metropolitana Sud de bombers entre ADF,
Agents Rurals i Bombers connectats per vídeo-
conferència amb totes les regions de bombers de
Catalunya. El motiu va ser l'activació en fase d'alerta del
Pla INFOCAT i la situació de molt alt risc d'incendi per les
condicions meteorològiques amb una forta onada de
calor . Tot Catalunya excepte l'alt Pirineu estava en fase 2
del Pla Alfa. I alguns massissos estan en Alfa 3, com ara
Montserrat. Calia mobilitzar recursos preventius de
vigilància. Per buscar un comparatiu a una situació
similar a aquesta calia remuntar fins a l'any 1986.

74 voluntaris amb 28 vehicles d'extinció es van
desplaçar fins a la comarca veïna de l'Anoia a ajudar en
els treballs d'extinció de l'incendi forestal que finalment
va arrasar 1.280 ha el diumenge dia 26 de juliol del 2015.
No tots els membres i vehicles es van desplaçar al
mateix moment sinó que van anar en diferents grups i
horaris per tal de fer relleus i no deixar desprotegida la
zona del Penedès i Garraf. També es va instal·lar des del
primer moment el vehicle de comunicacions i
coordinació Penedès 301 que es va emplaçar en el
mateix punt de trànsit de bombers per tal de coordinar les
tasques d'extinció de les ADF. Sumant tots els efectius
de les ADF de l'Anoia i les vingudes d'arreu, van
participar 216 voluntaris amb 67 vehicles d'extinció.
Tothom coincideix en assegurar que el punt de trànsit i
coordinació és una eina clau per l'eficàcia contra el foc i
la coordinació amb el cos de bombers.Aquest incendi va
posar a prova els nous vehicles de coordinació del
Penedès i del Vallès que van resultar ser molt útils.

COMBOI D'AJUDA A L'INCENDI D'ÒDENA
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El dia 31 de juliol, un cop extingit el gran incendi d'Òdena,
es va fer una reunió de valoració amb els diferents cossos
d'emergències que van intervenir per tal de fer balanç de
com va anar l'actuació en extinció i coordinació.Aquestes
reunions de coordinació són molt positives de cara a
millorar la coordinació i eficàcia contra el foc. El cos de
bombers va fer una explicació molt detallada que com va
anar evolucionant el foc al llarg de tot l'incendi i es van
poder entendre moltes de les actuacions que es van fer.
En general es va fer una valoració molt positiva de
l'actuació de lesADF coordinada des del punt de trànsit.

REUNIÓ POST INCENDI D'ÒDENA INCENDIS MÉS DESTACATS DE L'ESTIU

INCENDI A TORRELAVIT

El dia 16 de maig es declarava un incendi forestal a
Torrelavit cap a les 9:15 h del matí. Van participar en
l'extinció un total de 28 voluntaris i 10 vehicles d'ADF. Per
part de bombers es van mobilitzar 3 mitjans aeris i 10
terrestres. Finalment només va afectar a 1,3 ha. de
matolls i bosc. Cap a les 14 h. es va donar per controlat.

3 camions de ADF van proveir d'aigua el dia 30 de maig
des de primera hora de la tarda als bombers en l'incendi
que es va declarar a la planta de biomassa de Monreser
a Santa Fe del Penedès. Les ADF van rebre l'avís cap a
les 16:30h i van estar tota la tarda subministrant aigua
des dels hidrants del poble de Santa Fe fins al lloc de
l'incendi. Monreser SL es una empresa dedicada a la
producció i comercialització de biomassa procedent de
sarments de vinya i de fusta forestal que manté una
estreta col·laboració amb la Federació d'ADF.

PLANTA DE BIOMASSA DE MONRESER

Un llamp va provocar un incendi forestal a la serra del
Bolet el dilluns dia 8 de juny durant una tempesta amb
molta càrrega elèctrica. El lloc era de difícil accés. Des de
les 14:20h que es van mobilitzar Les ADF més pròximes:
Mediona, Quintinenca i Font-rubí amb un total de 5
vehicles i 12 membres voluntaris. A les 17 hores es va
donar per controlat. Hi van participar també 3 camions de
Bombers i un helicòpter. Finalment es va cremar una
superfície de bosc d'uns 2.000 m2.

INCENDI DE LLAMP A FONT RUBÍ
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Un total de 34 voluntaris de les ADF del Penedès i Garraf
amb un comboi format per 9 vehicles es van desplaçar la
tarda del dia 3 d'octubre per col·laborar amb les tasques
de comunicacions de la cursa Ironman Barcelona 2015 a
les costes del Maresme celebrada el dia 4 d'octubre. Tot
per donar suport a les ADF del Maresme en una cursa
tant important. Finalment hi van participar uns 300
voluntaris de tot arreu.

COL.LABORACIÓ EN LA CURSA IRONMAN

Un representant de lesADF del Penedès Garraf i un altre
de les ADF del Bages van ser presents al VIII Simposi
Nacional d'Incendis Forestals celebrat a Alacant. Van
presentar una ponència per explicar la realitat i la història
de les ADF a Catalunya. Van participar també al congrés
alts càrrecs de l'exèrcit representants del cos de la UME,
també membres de la BRIF de Daroca i nombrosos
col·lectius de bombers de diferents comunitats
autonòmiques d'Espanya. Els assistents van mostrar
molt d'interès per les ADF de Catalunya. També es va fer
una exhibició de vehicles d'emergències i la projecció de
la pel·lícula: “La Vida en Llamas”.

PRESENTACIÓ DE LES ADF AL SIMPOSI
NACIONAL D'INCENDIS FORESTALS

La Federació d'ADF està inscrita en el registre oficial
d'entitats Mediambientals de Catalunya de la Generalitat,
i això permet desgravar els donatius que rep de persones
particulars de la Declaració de Renda de les Persones
Físiques IRPF. Des de la Federació podem emetre un
certificat del donatiu rebut a qui ho desitgi.

DESGRAVACIÓ FISCAL DE DONATIUS

La Federació ADF PG ha creat un grup de comunicació
de Whatsapp amb més de 45 caps operatius de les ADF
de les 3 comarques, com un canal de comunicació
d'emergències i altres informacions d'interès per lesADF.

GRUP DE CAPS D'INTERVENCIO I CAPS
OPERATIUS
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Anna Marti

Diumenge dia 19 de juliol es va fer la presentació del nou
camió d'extinció d'incendis forestals de l'ADF
d'Avinyonet. Uns 45 voluntaris de diferents ADF van
assistir a l'esmorzar ofert per l'Ajuntament d'Avinyonet i
l'ADF. Després es va fer una concentració de camions
Egipcis al camp de futbol de les Gunyoles. En total 7
camions Egipcis d'ADF de l'àmbit de la Federació es van
posar per fer una foto de família històrica.

TROBADA DE CAMIONS PEGASO EGIPCIS

Aquesta temporada s'han realitzat vàries reunions amb
altres Federacions comarcals d'ADF de la província de
Barcelona per tal de plantejar i buscar solucions a
qüestions relacionades amb al Diputació de Barcelona i el
Secretariat d'ADF de Catalunya.

REUNIONS AMB ALTRES FEDERACIONS

www.materialadf.cat

MECAFASA AGRÍCOLA, S.L.

MUSSAP

GI QUATRE X QUATRE

TALLER SIFRES SPORT

AUTOESCOLA OLIVELLA

Ofereix un 5% de
descompte. a les ADF de la Federació en les cisternes
flexibles adaptables a qualsevol mida de la firma
francesa Labaronne amb més de 50 anys d'experiència
com a fabricants de cisternes flexibles per a multitud
d'usos. Tel. 938999191

Ofereix assegurances de vehicles particulars
amb unes condicions molt econòmiques per a voluntaris
d'ADF que així ho acreditin. Es tracta d'un producte
especial que només aquesta companyia ofereix al
mercat. Es pot contractar a través de la Federació d'ADF.
Tel. 938172818.

ofereix un 15 % de
descompte en reparacions i modificacions de vehicles
d'ADF al seu taller del Pol. Ind. de Sant Pere Molanta.
Son especialistes en vehicles tot terreny. Tel. 938921925.
www.gi4by4.com

, mecànica d'automobil,
ofereix un casc Vallfirest de regal per cada revisió
completa de vehicle d'ADF i per cada vehicle particular
també un obsequi d'una bateria externa de telefon si
acredita ser voluntari d'ADF. Tel 938915189.

, ofereix el curs per obtenir
el carnet de conducció de camió C a un preu fixe especial
per als voluntaris d'ADF pactat amb la Federació. Amb
classes pràctiques il·limitades. Tel. 938922408.
wwwautoescolaolivella.com

http://www.mecafasa.com

www.sifressport.cat

ACORDS AMB EMPRESES
COL.LABORADORES
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La Federació d'ADF ha estat present un any més a la Fira
de Medi Ambient EcoSantCugat que es va celebrar
durant tot el dia del 4 d'octubre, com a més important, on
es van exhibir un parell de vehicles de l'ADF de Subirats.
Altres ADF també van participar en fires locals com ara
l'ADF de Ribes, l'ADF d'Olivella i l'ADF de Font-rubi que
van tenir presència a les seves respectives fires de cada
poble entre l'estiu i la tardor.

ASSISTÈNCIA A FIRES

Voluntaris de l'ADF de Garraf han participat en els treballs
de tala d'arbres i neteja del sotabosc a la zona del Pla dels
Albats a Olèrdola per dur a terme unes excavacions en
restes arqueològiques. També el mateix equip de treball
amb la col·laboració de la Federació ha realitzat feines de
prevenció d'incendis al municipi de Canyelles.

TREBALLS FORESTALS A OLÈRDOLA I
CANYELLES
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Durant el període acumulat des de l'1 de gener fins al 30
de setembre de l'any 2015, hi ha hagut 474 incendis;
s'han cremat un total de 1.537,133 hectàrees forestals,
1.130,817 de les quals eren zones arbrades i 406,316 no
arbrades. Les comarques amb més incendis han estat el
Bages, l'Anoia i el Vallès Oriental, amb 35, 33 i 29
incendis respectivament. On s'han cremat més
hectàrees forestals ha estat a l'Anoia, amb un total de
633,382 hectàrees: 531,548 arbrades i 101,835 no
arbrades.
Pel que fa a les dades de l'any 2014, hi va haver 462
incendis, amb un total de 1.571,29 hectàrees cremades,
de les quals 996,12 eren arbrades i 575,17 no arbrades.
La comarca on hi va haver més incendis va ser el Bages
amb 37 incendis, però només s'hi van cremar 4,62
hectàrees. Les comarques amb menys incendis van ser
el Tarragonès i la Cerdanya, amb un incendi registrat a
cada una. En canvi, a la Ribera d'Ebre, va ser on hi va
haver més hectàrees cremades: 880,73, amb un total de
10 incendis.

VALORACIÓ GLOBAL DELS INCENDIS A
CATALUNYA

El casal d'estiu municipal de Sant Sadurní va ser remullat
per voluntaris de l'ADF que van fer gaudir a la mainada
amb jocs refrescants al pati de l'escola de “La Pau” per fer
més suportable la calor de l'estiu. Els nens i nenes de
totes les edats van gaudir d'allò més.

CASAL D'ESTIU PASSAT PER AIGUA

EVOLUCIÓ EN NOMBRE D´INCENDIS I Ha. CREMADES DEL 2000 AL 2014
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Dte. Especial del 15% per a ADF

Per a l'ordenació forestal de finques privades hi ha
diferents instruments: d'una banda, els plans tècnics de
gestió i millora forestal (PTGMF) per a finques forestals
de propietat privada de més de 25 hectàrees i, d'una altra,
els plans simples de gestió forestal, que són per a finques
de menys de 25 hectàrees (PSGF).

Cal constatar que, en acabar el 2014, Catalunya
comptava amb 3.441 plans vigents amb un total de més
de 458.000 ha forestals.

Quant a la gestió forestal pública, s'actua segons el
Programa de reconeixement de la certificació forestal.
L'any 2014, el total de les ordenacions vigents és de 455
forests, amb un total de 254.886 hectàrees ordenades.

EVOLUCIÓ DELS PLANS DE GESTIÓ
FORESTAL

La sala del Centre Recreatiu de Guardiola de Font-rubí
es va quedar petita per encabir la gran quantitat de
membres d'ADF vinguts d'arreu per assistir a una sessió
formativa sobre riscos en incendis forestals que poden
afectar instal·lacions elèctriques. La formació va anar a
càrrec del responsable de zona de Endesa i es va
organitzar entre les Federacions d'ADF del Penedès
Garraf i el Vallès Occidental.

FORMACIÓ PER ACTUAR EN INCENDIS QUE

AFECTIN INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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Centenars d'alumnes dels cicles d'infantil i primària de les
escoles de Bonastre, El Pla del Penedès, Masllorenç,
Sant Sadurní, Olivella, Pacs i Puigdàlber van conèixer les
ADF de primera ma. Van poder veure uns vídeos a l'aula.
Van pujar a un camió d'extinció d'incendis. Van fer sonar
la sirena i van poder tirar aigua amb la mànega. En
algunes escoles es va fer l'activitat de plantar glans
d'alzina i cada alumne es va endur un vehicle d'ADF
retallable i un conte infantil com a obsequi per la seva
atenció.

EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES

La Federació d'ADF va participar en la 3a Setmana del
Voluntariat Ambiental de Catalunya organitzant una
activitat oberta al públic perquè es conegui que fan les
ADF i sentir-se com un bomber per un dia. Va ser el dia 7
de juny a Subirats, amb una activitat d'omplir una bassa
de prevenció d'incendis apta per helicòpters de bombers.
Hi van participar 32 voluntaris i 12 camions d'extinció
d'incendis de A.D.F. Aquesta reserva d'aigua per
helicòpters i bombers només estava plena fins a la
meitat, degut a la manca de pluges dels 2 últims mesos,
ja que s'alimenta exclusivament de l'aigua de pluja que
s'escorre pels carrers de la urbanització Muntanya
Rodona. Van ser les úniques ADF de tot Catalunya que
van participar en la Setmana del Voluntariat ambiental,
conjuntament amb les altres 92 entitats, que van realitzar
activitats programades de millora del medi ambient, i que
va agrupar 1323 voluntaris, amb 7.636 persones
beneficiaries de 44 municipis.

SETMANA DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL


