
JA NO CAL LEGALITZAR L’INSTAL.LA-
CIÓ DE ROTATIUS I SENYALS ACÚS-
TIQUES EN VEHICLES D’ADF

RECORD ALS 5 BOMBERS MORTS ARA FA 1 ANY A HORTA DE ST. JOAN

CURSOS DE CONDUCCIÓ

A partir de l’agost de 2010 ja no cal tramitar la legalització de se-
nyals acústiques i lluminoses d’emergències per a vehicles d’ADF. 
La nova normativa, aprovada el passat mes de juliol, diu que es po-
den instal.lar als vehicles de les ADF sense cap mena d’autorització 
ni inspecció d’ITV.

A les 16.00 h del dimecres 21 de juliol es va complir un any del 
tràgic accident patit per la unitat GRAF dels Bombers de Lleida 
durant el foc d’Horta de Sant Joan. 
En record  als 5 bombers morts, es van fer sonar, durant 1 mi-
nut, les sirenes de tots els parcs de Bombers catalans.
La Federació d’ADF Penedès Garraf també es va afegir a aquest 
record i, en solidaritat amb els Bombers, també van fer sonar 
les sirenes dels seus vehicles a tots els pobles de les ADF de l’Alt 
Penedès, Baix Penedès i Garraf. 
En alguns pobles com Sant Sadurní d’Anoia s’hi van afegir les 
autoritats com el mateix alcalde. I en altres, com ara Pontons, 
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Amb el suport:

TROBADA D’ADF DEL 
PENEDÈS I GARRAF 2010

A l’abril va començar el curs de formació  per obtenir els carnets 
C de camió i BTP per vehicles d’emergències.  Aquest curs or-
ganitzat per la Federació d’ADF Penedès Garraf és impartit per 
professors de l’Autoescola Olivella i es realitza a les mateixes 
instal.lacions de l’Autoescola.

El pasat dia 18 de juny es va presentar 
als mitjans de comunicació comarcals 
la campanya d’estiu 2010 de la Fede-
ració d’ADF Penedès Garraf. L’acte 
va ser a càrrec de membres respre-

El proper dia 6 de novembre es celebrarà al poble del Montmell 
el dinar de germanor que cada any celebrem junts les ADF de 
l’Alt Penedès, el Baix penedès i el Garraf. 
Programa:
 - 11h Arribada de vehicles de les ADF al camp de 
futbol del Montmell
 - 11.30h Excursió guiada al coll d’Arca per visitar 
una zona forestal gestionada amb un ramat de cabres. Ens 
acompanyaran a la visita, el pastor del ramat i el responsa-
ble enginyer tècnic forestal de la Generalitat.
 - 13.30 h Dinar de germanor. 

Si fa bon temps, es farà a la pista de la zona esportiva del Mont-
mell i en cas de mal temps, al local de Pinedes de l’Ajuntament 
del Montmell (al costat d’Aiguaviva).
El preu del dinar serà de 16 euros per persona. I Cal que feu la 
vostra reserva a la Federació a través de la vostra ADF abans del 
dia 26 d’octubre.

El proper dia 6 de novembre

Torrelles o Sant Martí, l’acte va ser molt emotiu perquè es van 
posicionar els vehicles de les ADF davant dels ajuntaments res-
pectius.

Com tots ja sabeu, el passat diumenge 29 d’agost es va produir 
un incendi forestal a Olivella. El foc va comportar un risc ele-
vat, ja que va afectar una zona d’urbanitzacions. La resposta de 
les ADF va ser contundent, amb un desplegament sense prece-
dents. Aquesta gran participació dels voluntaris va ser decisiva, 
tal com van reconèixer els mateixos veïns i els bombers. En un 
vessant més institucional, hem rebut agraïments de l’Ajuntament 
d’Olivella i del Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. Des de la Federació volem fer extensives aquestes 
felicitacions a tots els membres de les ADF.

EDITORIAL

RODA DE PREMSA SOBRE LA PRESEN-
TACIÓ DE LA CAMPANYA D’ESTIU

sentants de la Junta Directiva i de l’Enginyer Tècnic Forestal de la 
Federació. Es van explicar les dades dels incendis i les actuacions 
de l’any passat; els dispositius i els mitjans humans i materials per 
afrontar aquest estiu; i també l’organització del Pla de Vigilància de 
la Diputació de Barcelona.
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El dia 6 de juny es va celebrar 
al Celler de COVIDES de Sant 
Sadurní d’Anoia la XXI Trobada 
d’ADF de Catalunya (Agrupa-
cions de Defensa Forestal). Hi 
van assistir unes 2.000 perso-
nes, de les quals la meitat es van quedar a dinar en una carpa al mateix recinte. L’acte va ser presidit pel President de la Generalitat, 
José Montilla i també van assistir-hi el vicepresident de la Diputació de Barcelona i diputat de l’àrea d’Espais Naturals, Josep Mayoral; la 
Delegada del Govern a Barcelona, Carme San Miguel; l’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Joan Amat; el president de la Federació d’ADF 
Penedès Garraf, Jordi Canals; el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar; la directora general de 
Medi Natural, Nuria Buenaventura; el president del Secretariat d’ADF de Catalunya, Ramon Sala; i el president del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, Jordi Girona, entra altres alcaldes i personalitats. 
Durant el matí, la Federació d’ADF Penedès Garraf, organitzadora de l’acte conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, va muntar diverses activitats per als assistents: una gincana amb proves físiques relacionades amb les activitats d’extinció 
d’incendis, una excursió guiada per les vinyes dels entorns, unes visites guiades al castell de Subirats i unes visites guiades al Celler de 
COVIDES. També hi havia una exposició sobre les activitats que fan les ADF del Penedès i Garraf, una fira de maquinària forestal i ser-
veis auxiliars a les ADF com ara empreses de vestuari, material d’extinció, comunicacions de radio, accessoris 4x4, etc...

El president Montilla va afirmar en el seu parlament que els boscos que tenim avui a Catalunya no serien com són si no fos pel treball 
i la dedicació de tots els voluntaris de les ADF i que caldrà un esforç suplementari per aquest estiu, ja que hi ha molta fusta acumulada 
als boscos pels esdeveniments meteorològics esdevinguts. També va afegir que enguany la Generalitat destina 70 milions d’euros a la 
campanya de prevenció i extinció d’incendis i que està treballant amb els rematants per tal de trobar una sortida viable per al sector 
de la fusta amb tota la nova prespectiva que s’obre amb l’energia de la biomassa. El conseller Baltasar va reiterar el seu compromís 
d’ajudar a les ADF i va agrair la tasca que estan fent. L’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia va mostrar l’honor que significava per a la vila el 
fet d’acollir una trobada com aquesta.

I el president de la Federació d’ADF Penedès Garraf va fer un discurs en el que explicava la tasca que es va desenvolupant des de la 
Federació en els camps de la vigilància i l’extinció dels incendis forestals,  també la formació dels voluntaris i finalment la divulgació per 
conscienciar la gent del gran valor i riquesa que signifiquen els nostres boscos. Va afegir també que la unió i l’organització dels voluntaris 
fa sumar esforços i això es tradueix en una major efectivitat en la lluita contra el foc.
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DISCURS DEL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D’ADF PENEDÈS-GARRAF
XXI Trobada d’ADF de Catalunya. Sant Sadurní d’Anoia, 6 de juny de 2010

Molt Honorable President de la Generalitat, Conseller, distingides autoritats, membres de les ADF, acompanyants, benvinguts tots. Gràcies per venir 
a casa nostra en aquesta trobada que també és vostra.
Primer de tot, deixeu-me donar l’agraïment a tots aquells que han fet possible aquest acte: la Cooperativa Vinícola del Penedès, COVIDES, per acollir-
nos; La Fundació Miguel Torres per donar-nos suport econòmic; l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia per les facilitats donades; el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge per coorganitzar amb nosaltres; la resta de patrocinadors de la Federació Penedès/Garraf, consells comarcals, ajuntaments,  
i diputacions; les empreses anunciants de la trobada, tant a la revista com a la fira,  i molt especialment a MUSSAP; tots els voluntaris  i voluntàries que 
han treballat perquè avui estigués tot a punt. A tothom, moltes gràcies.
Com bé indica el seu nom, les trobades són per trobar-nos, per conèixer-nos i reconèixer-nos tots plegats, per celebrar que existim, per cohesionar-
nos com a grup, per anar construint una identitat col·lectiva. I això em porta a la primera de les 3 idees principals que avui voldria ressaltar: el treball en 
equip, perquè la unió fa la força. Fixem-nos en aquestes magnífiques instal·lacions. Les cooperatives saben molt bé el que significa ajuntar esforços. Tal 
com ho han fet ells, les ADF hem de treballar en equip i a tots els nivells. Un exemple pràctic: quan estem un grup de persones en un vehicle, cadascú 
sap que no és res sense els seus companys. Un de sol no arriba enlloc. Confiem en el grup i, fins i tot, posem la nostra seguretat a les seves mans. A 
nivell comarcal o de federació, sabem que és necessari coordinar-nos, tant en un incendi com a l’hora de fer un camí, que passa per moltes propietats 
i per més d’un municipi. A nivell de Catalunya, sabem que unes mateixes sigles, ADF, ens donen sentit. Aquest és el paraigües que ens agrupa, que ens 
defineix i que ens converteix en un sistema. Si el “concepte ADF” o similar no s’hagués inventat, si cada grup de cada poble fos una entitat de naturalesa 
diferent, no seríem gran cosa. Fa falta aquest fil que ens lliga a tots per a tenir un paper rellevant. Per tant, insisteixo, la unió fa la força i cal sempre 
treballar en equip.
La segona idea que m’inspira aquesta trobada és el fet de reivindicar la nostra feina. Si us heu fixat en la portada de la revista, haureu vist que tenim 4 
cares, per a simbolitzar-ho d’alguna manera. Són les cares de la prevenció, l’extinció, la formació i la divulgació. La prevenció és molt àmplia i abraça des 
de la vigilància a l’estiu fins al manteniment de les infraestructures, com són els camins o els punts d’aigua. També fem serveis preventius en correfocs, 
en cercaviles, en castells de focs, etcètera. Volem fer petit el risc i protegir els nostres veïns. Sempre estem a peu de territori, sempre som a prop. És 
un dels nostres valors diferencials.

L’extinció, ja ho sabeu, consisteix a participar en les tasques d’un incendi forestal. En un sentit integral, perquè tant important és el voluntari que està 
a punta de llança com el que porta entrepans o el que es queda en un encreuament assenyalant la direcció correcta als companys. Totes les feines són 
necessàries. Més enllà del foc al bosc, també ens posem en marxa en altres emergències on se’ns requereixi. Em vénen al cap les ventades  i les nevades 
que van tallar carreteres i carrers d’arreu.
Un altre aspecte important és la formació. Podem aprendre de moltes maneres: en sessions teòriques, fent pràctiques, organitzant simulacres, anant 
a xerrades i demostracions... o senzillament aprenent  dels que tenen més experiència. Cada vegada som més conscients de tot això.
La quarta cara és la divulgació. Promovem el respecte pel 
medi ambient. Estimem el bosc i voldríem que tothom l’es-
timés. També donem a conèixer la feina de les ADF, per-
què som uns grans desconeguts, potser perquè estem lluny 
dels centres de poder. Així, fem divulgació quan muntem 
una exposició, quan participem en una fira o quan fem una 
plantada d’arbres amb els nens d’una escola, per exemple. 
Són les 4 cares que tenim: prevenció, extinció, formació i 
divulgació. Són les coses que fem i segur que encara me’n 
deixo.
I com fem tota aquesta feina? Doncs de forma voluntària. Això em porta a la tercera idea. Avui ens trobem i compartim que ens mou l’altruisme. Ens 
encoratgem els uns als altres per conservar aquest esperit: l’esperit de servei. No seríem el mateix si tinguéssim ànim de lucre. No tindríem la força 
interior que ens impulsa. Cada voluntari, cada propietari forestal involucrat sent un amor per la natura que el porta a actuar. El projecte és comú, però 
cadascú actua a la seva manera, i cada agrupació amb la seva dinàmica i cada territori amb el seu estil, perquè el món ADF és molt divers. Avui ho 
podem comprovar.
En fi, crec que aquestes 3 idees ens descriuen prou bé: treballem units en equip, cobrim totes les feines que podem i ens movem per esperit de servei. 
Si ens ho parem a pensar, pràcticament encarnem els valors de Catalunya, i a més, som tan diversos com el propi país. Es podria dir que som una versió 
concentrada de Catalunya. I és que nosaltres som la Catalunya que hi serà sempre, mentre quedi un arbre per defensar. Som la gent que trepitja la 
terra. Gairebé som part del paisatge. Per aquelles casualitats de la vida, fins i tot anem de groc com el fons de la senyera!

Bé, avui no tenim Guifré el Pilós perquè ens marqui les 4 barres de sang a la camisa, 
però tenim el president, que en certa manera és el seu continuador. Tenim en un 
mateix espai la Catalunya real i el seu màxim representant. No cal dir que estem 
molt contents que ens escoltin a aquest alt nivell. I ara que ja ens coneixeu, no ens 
desatengueu, si us plau, no ens desatengueu. Nosaltres no us fallarem. Imagineu que 
som un arbre, com més el cuideu, més fruits donarà, segur. I que per molts anys  
puguem seguir creixent! Moltes gràcies.
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ESPECIALISTES EN EL BOSC

FORMACIÓ PER A 
NOUS VOLUNTARIS

Els dies 4 i 11 de juliol es van fer unes jornades de formació per 
a nous voluntaris d’ADF a Moja (Olèrdola). En l’edició d’aquest 
any van participar 59 persones. La primera jornada va ser to-
talment teòrica i la segona va ser de pràctiques.
Es van explicar les maniobres bàsiques per fer instal.lacions de 
mànegues en un incendi forestal, normes bàsiques de segure-
tat personal, normes bàsiques d’actuació en incendis i es van 
fer pràctiques d’extinció amb mànegues simulant un períme-
tre de foc.
La formació es va dur a terme per voluntaris de la Federació 
d’ADF Penedès Garraf i va comptar amb la intervenció del cos 
de Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i el cos 
d’Agents Rurals.

El dia 13 de juliol, membres de la Federació d’ADF Penedès 
Garraf van visitar el Centre d’Emergències de Catalunya 
(CECAT),des d’on es coordinen les operacions d’emergències 
del telèfon 112, i on les ADF hi tenen un espai amb una taula de 
comunicacions juntament amb els altres cossos de seguretat i 
emergències

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ 
VISITEN EL CECAT

El passat dia 12 de juny durant tota la tarda, es va dur a terme 
una actuació conjunta de moltes ADF de la Federació d’ADF 
Penedès Garraf, a petició del cos de Bombers, per tal d’omplir 
la bassa de Can Pascol a Castellví de la Marca. Després d’una 
reparació  a la lona impermeabilitzant, calia tornar a omplir la 
bassa que té una capacitat d’uns 150.000 litres d’aigua. Aquest 
punt d’aigua està ubicat en un punt estratègic al mig del bosc i 
és d’us exclusiu per a extinció d’incendis.
Camions pesants i vehicles lleugers organitzats en torns rota-
tòris, van anar fent viatges d’aigua des de la riera fins a la bassa 
fins a omplir-la del tot.

LES ADF OMPLEN 
UNA BASSA DE BOMBERS 

A CASTELLVÍ DE LA MARCA

XARXA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL DE CATALUNYA

El dia 30 de setembre, la Federació va ser present a unes jor-
nades de debat sobre voluntariat ambiental als parcs naturals 
de Catalunya. Aquesta jornada es va celebrar al centre de la 
Pleta, al Parc Natural del Garraf. Hi van asistir directors de 
varis Espais Naturals de Catalunya com ara els Aiguamolls de 
l’Empordà, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Collserola, el Foix, 
El Garraf, i responsables de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona i de l’Associació Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya. Aquesta última és una entitat de 2on 
nivell que aglutina associacions que realitzen programes i ac-
tuacions de voluntariat ambiental.

DIADA PATRONAL 
DE LA POLICIA LOCAL

El 28 de setembre, representants de la Federació van assistir 
a l’acte de celebració de la Diada Patronal de la Policia Local 
de Vilafranca del Penedès, per invitació de l’Alcalde de la capi-
tal de l’Alt Penedès. L’acte va tenir lloc al teatre municipal de 
Cal Bolet. Durant l’acte es van entregar varis guardons tant a 
membres de la Policia com a d’altres cossos.
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FORESTALS
d e l  G a r r a f

ESPECIALISTES EN EL BOSC

Rbla. Arnau de Vilanova, 6 - Local D 
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Tel./Fax 93 815 54 55
Mòbil 669 77 76 37

c/e: forestalsdelgarraf@hotmail.com
www.forestalsdelgarraf.com

El dia 2 de maig a Sant Sadurní d’Anoia, es va fer una sessió de 
formació per a caps operatius i caps d’intervenció. El contingut 
del curs va ser un repàs del pla d’emergències intercomarcal 
de la Federació, cartografia i funcionament dels aparells de la 
xarxa RESCAT.  D’entre tots els caps operatius es van escollir 
per votació els nous caps d’intervenció per cada zona de les 3 
comarques. Cada ADF va presentar a la Federació la butlleta 
adjunta (document pdf)  de nomenament del seu cap operatiu i 
el seu substitut.

FORMACIÓ DE CAPS OPERATIUS I D’INTERVENCIÓ

DISPOSITIU ESPECIAL DE LES ADF PER LA REVETLLA DE SANT JOAN
El Control Penedès va estar obert de les 11.30h del dimecres 
dia 23 fins les 4h de la matinada del dijous dia 24 al local de 
l’ADF de Font-rubí. Es van coordinar conjuntament els serveis 
amb el parc de bombers de Vilafranca del Penedès i el Cap de 
Guardia del CAR. Un total de 18 ADF, amb 76 voluntaris i 28 
vehicles, van donar inici de servei de vigilància durant tota la 
nit i matinada fent vigilància i primera intervenció en els muni-
cipis propis de cada ADF.
Les intervencions mes importants van ser: 

 *ADF de Sant Martí Sarroca: conat d’incendi a la carretera de Vilafranca a sant Martí Sarroca, remullar el perímetre d’una foguera, 
extinció de tres contenidors de brossa dins el mateix poble de Sant Martí.
 *ADF Puig d’Àliga secció Canyelles i ADF d’ Avinyonet: comprovació d’un possible incendi forestal a la urbanització Daltmar 
d’Olèrdola, l’avís va ser donat pels bombers directament al Control Penedès.
 *ADF de Vendrell: extinció d’un foc de matolls a l’entrada del municipi de Coma-ruga.
 *ADF Puig d’ Àliga, secció els Monjos: extinció d’una balla de bruc, un contenidor de vidre, una paperera i una bandelora d’un rètol 
publicitari, actuacions realitzades dins el municipi de Santa Margarida i els Monjos.

I el dia 16 de maig, els Caps Operatius i d’Intervenció de la Federació d’ADF Penedès Garraf es van desplaçar fins al Control 
Central dels Agents Rurals a Torreferrussa (Santa Perpetua de la Mogoda) per veure i entendre el funcionament del centre de 
comunicacions. Van Rebre les explicacions del Cap de Comunicacions dels Agents Rurals i van poder comprovar el funciona-
ment del sistema digital Tetra amb posicionament GPS.

Una delegació de la Federació d'ADF que va comptar amb la presència del President del Secre-
tariat d'ADF de Catalunya es va reunir el passat dia 7 d'octubre amb la cap d'informatius de TV3 
i el cap de gabinet de la Direcció General de la Televisió Autonòmica. Es van demanar explica-
cions del tracte que reben les ADF en els seus informatius i es va explicar qui erem i què feiem 
els voluntaris de les ADF del Penedès Garraf i per extenció tots els de Catalunya. Cal veure el 
tractament informatiu que faran a partir d'ara respecte les notícies dels incendis forestals.

REUNIÓ A TV3
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CONCLUSIONS 1ER CONGRÉS ADF DE CATALUNYA

PART 2: 
ORGANITZACIO DE LES ADF

Els propietaris forestals són membres de ple dret 
pel fet de ser propietaris, però els voluntaris no 
propietaris, en la major part dels casos, no estan 
reconeguts estatutàriament. Això vincula la seva 
representativitat a la voluntat de la junta directiva 
de cada ADF. Davant d’aquest fet, considerem 
necessària la regularització d’aquest col·lectiu 
d’una manera definitiva. 

Tot seguit presentem dues opcions:
1) El sistema establert en molts estatuts vigents preveu la 
incorporació dels voluntaris
en associacions de defensa de la natura o entitats similars. 
Això fa que els voluntaris
tinguin un representant a l’assemblea, que és el representant 
de l’associació o l’entitat.
2) La incorporació directa dels voluntaris a l’agrupació mit-
jançant la modificació de les
clàusules dels estatuts i la modificació de l’ordre de creació 
de les ADF de l’any 1986.

Els voluntaris representen la implicació social i l’esforç al-
truista pel bé comú; en definitiva, la voluntat de la gent de 
mantenir i preservar l’entorn forestal. Creiem que és molt 
important la necessitat d’una formació bàsica homologada i 
unificada, vinculada a l’obtenció del carnet groc per als vo-
luntaris. Les federacions són una eina per unificar els criteris 
d’actuació territorials i per dur a terme i facilitar els tràmits 
de les ADF que en formen part. La seva representativitat 
territorial afavoreix el contacte amb les administracions dels 
seus àmbits d’actuació i facilita la recopilació d’opinions ter-
ritorials consensuades amb l’objectiu d’unificar-les i
presentar-les de manera general.

A continuació, detallem la distribució operativa de les ADF, 
des del seu propi nivell fins a les actuacions realitzades en el 
si de la federació. Aquest model que descrivim a tall d’exem-
ple s’està utilitzant en la major part de les comarques de 

Barcelona amb resultats positius.
- Voluntaris: són la figura bàsica de les agru-
pacions; són responsables i protagonistes de 
moltes de les tasques que es duen a terme en 
el si d’una ADF.
- Cap de colla: responsable del grup de treball 
d’un municipi; és bo que les colles o grups de 
treball els formin de quatre a sis persones. Pot 
haver-hi més d’una colla per municipi.
- Cap operatiu: responsable de les actuacions 
de diverses colles.

- Cap d’intervenció: responsable de les actuacions en un 
sector del territori; coordina les actuacions dels caps de co-
lla i/o els caps operatius; és coneixedor dels diferents grups i 
de la seva capacitat d’actuació. Ha de disposar d’un inventari 
de mitjans actualitzat.
- Coordinador Comarcal: responsable de la coordinació 
de les actuacions en el si d’una federació, persona de contac-
te en el Centre de Comandament Avançat (CCA); és conei-
xedor dels protocols establerts en tot l’àmbit d’actuació de 
la federació i de les federacions veïnes. Ha de disposar d’un 
inventari total de mitjans en tots els seus aspectes.

Les funcions principals del Secretariat d’ADF 
de Catalunya són:

- La representació institucional de les ADF de Catalu-
nya.
- La participació en la negociació de la pòlissa d’assegu-
rances d’accidents i responsabilitat civil de les ADF.
- La negociació d’un programa de formació homologat 
per a tothom.
- La participació en taules de negociació amb les admi-
nistracions.
- La representació de les ADF en el CECAT.
- La potenciació de les ADF en els mitjans de comunica-
ció.
- L’establiment de protocols de coordinació amb els bom-
bers, els agents rurals i els mossos.
- El suport administratiu a les ADF que ho sol·licitin, so-
bretot les ADF no federades.
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LAND ROVER 200

ANUNCIS DE COMPRA-VENTA

Equips contra incendis sèrie “cabirol”
REMOLCS CABIROL 600, 500 I Kit CAR
MOTOBOMBES · EINES MECÀNIQUES 

EXTINTORS · HANGARS A MIDA · RÀDIO TELÈFONS
GRUPS ELECTRÒGENS

Tot tipus de material, 
vestuari...

per a l’equipament 
de les ADF 

i la lluita contra in-
cendis forestals

Comercial BURÉS
c. Cirerer, 3 · Tel./Fax 93 873 55 38 - 652 08 54 05 - 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

www.cabirol.biz / cabirol@cabirol.biz
www.comercialbures.com

comercialbures@comercialbures.com

Es ven Pegaso Comet 
de bombers, dipòsit 
de 4.000 litres, bomba 
d'alta i baixa pressió, 
tapissat i pintat de fa 
poc, matricula històri-
ca en tràmit. 
Preu: 6500€ 
Contacte: 656428670 
(Jordi)

PEGASO COMET

L’ADF Sant Sadurní ven un 
camió Land Rover 2000 
equipat amb kit d’extinció 
d’incendis homologat Mo-
del GETSA. Capacitat del 
dipòsit 1500 litres. Motobomba de 7 cossos. 4 armaris late-
rals. Instal.lació emissora amb altaveu a la part posterior de la 
bomba. Rotatius i sirena homologats. Emissora Teltronic (op-
cional). Vehicle homologat per conduir amb carnet B de cotxe. 
Més informació: tel. 636 47 51 66.
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LA FEDERACIO D’ADF PRESENT A 
UNES JORNADES SOBRE INCENDIS 

FORESTALS A EJULVE (TEROL)

LA FEDERACIÓ PRESENT A LES 
XIV JORNADES DE PASTORA-
LISME I TRANSHUMANCIA

Els dies 11 i 12 de juny va tenir lloc a Sariñena (Òsca) la XIV 
Jornada Nacional sobre pastoralisme i transhumància, or-
ganitzada per la AVEOCHU i la Feria de Barbastro i sota 
el patrocini de la Diputación de Huesca i el Gobierno de 
Aragón.
La Federació d’ADF Penedès Garraf va participar amb una 
ponència per explicar l’experiència de l’ús d’animals en la 
reducció de la carga combustible dels boscos per a la pre-
venció d’incendis forestals. Els assistents a l’acte van quedar 
impressionats al conèixer la realitat de l’organització de les 
ADF des del voluntariat a Catalunya.
La societat civil d’Aragó desconeixia totalment la realitat de 
les ADF a Catalunya i va veure aquest recurs humà i material 
de la societat com un gran element per a la lluita contra els 
incendis forestals. Per ells va ser una experiència enriquido-
ra i van veure l’evolucionada i avançada que està la societat 
civil catalana a través dels seus voluntaris de les ADF.

La Federació d’ADF Penedès Garraf va ser presentada a les 
jornades sobre incendis forestals que es  van fer el 25 de ju-
liol al poble de Ejulve (Terol) en el marc del festival Carrasca 
Rock per la defensa dels boscos. Sota el lema “Nuestros Mon-
tes no se Olvidan”, el Festival pretenia recordar la tragedia 
de fa un any quan l’estiu passat es van cremar 12.000 hacta-
rees en aquella zona de Terol. Música i festa per conscienciar 
a la societat i reclamar ajudes per recuperar les muntanyes 

devastades pel 
foc. 
La Federacó va 
exposar, amb 
una ponència 
il.lustrada,  el 
model d’extin-
ció d’incendis 
de les ADF, 
basat en la des-
centralització 

dels mitjans a través dels voluntaris (model únic a tot Espa-
nya) i  va mostrar els seus resultats en els últims anys. La so-
cietat civil aragonesa va quedar sorpresa de la dedicació dels 
voluntaris de els ADF i els mitjans que disposen a Catalunya i 
estan molt interessats en seguir el mateix model de referèn-
cia. També van coincidir en què la prevenció i la gestió del 
combustible són claus per evitar els grans incendis forestals 
donada la realitat de l’abandonament de les zones rurals que 
també pateixen a Aragó.

Més informació: http://ejulvecarrascarock.wordpress.com/

jornadas-incendios
Van considerar el model d’extinció d’incendis català com un 
exemple a seguir molt bo.
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EMISSORES PROFESSIONALS

Armand Vilanova

www.lynx3.com · c/e: lynx3@lynx3.com

619 75 87 89

Tel. 93 817 15 05
Excavacions_che@terra.es

EXCAVACIONS

www.autoescolaolivella.com

REUNIONS DE COORDINACIÓ EN-
TRE BOMBERS, AGENTS RURALS, 

MOSSOS, PVI I ADF

Durant tot l’estiu, la Fe-
deració d’ADF Penedès 
Garraf ha mantingut reu-
nions de coordinació de 
forma quinzenal amb els 
cossos de Bombers, Mos-
sos d’Esquadra, Agents 
Rurals, i també amb el PVI 

Els dies 23 i 24 d’abril, es va fer la revisió i el manteniment anu-
al de totes les emissores de les ADF. Aquesta revisió és gratu-
ïta per les ADF ja que se’n fa càrrec la Federació. També es va 
aprofitar l’ocasió per reprogramar els aparells per tal d’afegir 
una nova funció: es tracta de l’emissió d’un codi d’identificació 
automàtic de forma que el que reb la comunicació sap per la 
pantalla de l’aparell quina ADF està parlant per ràdio.

REVISIÓ I MANTENIMENT 
D’EMISSORES DE RADIO

El dia 20 de setembre, representants de la Federació d’ADF Penedès Garraf es 
van reunir a Tarragona amb el cap de regió de Tarragona  i el cap de la Unitat 
Territorial dels Bombers de Tarragona. Aquesta trobada va servir per explicar 
els mitjans, tan de vehicles com de voluntaris de què disposa la Federació i poder 
millorar les relacions de comunicació davant d’un incendi forestal. Per part de la 
Federació, també es va explicar el Pla d’Emergencies Intercomarcal (PEIC) i les 
seves figures que han de ser els interlocutors entre les ADF i els comandaments 
de Bombers. La reunió va ser cordial i distesa.

REUNIÓ DE COORDINACIÓ AMB BOMBERS DE TARRAGONA

(Plà de Vigilància de la Diputació de Barcelona).
Aquestes trobades periòdiques han servit per millorar l’orga-
nització i la coordinació de les actuacions en els incendis fores-
tals i analitzar situacions concretes que hagin pogut esdevenir.
L’àmbit d’aquestes reunions és comarcal i hi participen un o 
dos representants de cada cos.
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GRAN DESPLEGAMENT DE LES ADF A L’INCENDI D’OLIVELLA
Diumenge 29 d’agost, a les 14.34 hores es va declarar un incendi 
forestal a prop de la Urbanització Mas Milà del municipi d’Olivella. 
L’origen, de causes encara desconegudes, va ser al costat mateix 
de la carretera BV-2111 que va d’Olivella a Sant Pere de Ribes, que 
va quedar tallada pel foc durant unes hores.

Immediatament es va activar l’alerta des del centre d’operacions de les ADF (Control Penedès) i es va  posar en marxa el Pla 
d’Emergències Intercomarcal per a Incendis Forestals. A causa de la rapidesa de propagació i al fet que el foc afectés una urbanit-
zació, la Federació d’ADF Penedès/Garraf va efectuar un desplegament de mitjans sense precedents. En total, es van desplaçar a 
l’incendi  54 vehicles ADF i 160 voluntaris, que van participar als treballs d’extinció fins ben entrada la nit. Val a dir que van arribar 
reforços d’ADF de fora de les comarques de l’àmbit de la Federació d’ADF Penedès/Garraf. Així, el dispositiu va comptar amb la 
participació d’ADF de l’Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès i la Segarra.

A banda dels mitjans ADF, també van intervenir a l’incendi efectius dels Bombers, Agents Ru-
rals, Mossos d’Esquadra, vigilants del Parc Natural del Garraf, Unitats del Pla de Vigilància con-
tra Incendis de la Diputació de Barcelona i el grup GEPIF del Departament de Medi Ambient, 
aquests amb 3 vehicles.

Segons dades provisionals dels Bombers, el foc ha afectat 62 hectàrees de massa forestal i ha 
arribat a cremar els jardins i terrasses d’alguns habitatges de la urbanització, a més d’un vehi-
cle turisme. No s’han de lamentar danys majors, en bona part gràcies a la contundència del 
desplegament de mitjans, especialment de les ADF. Així i tot, es van desallotjar 150 persones 
pertanyents a 40 cases, per la proximitat del foc. Alguns veïns també van ser confinats a casa 
seva per a una major seguretat.
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www.materialadf.cat

Per primera vegada s’ha signat un conveni entre els Bombers 
de la Generalitat i les ADF que protocolitza l’intervenció en 
els incendis forestals. Es tracta de qüestions que a la pràctica, 
moltes d’elles, ja es duien a terme i que ara queden recollides 
en un document de compromís per les dues parts per tal de 
garantir el seu compliment.
Aquest document signat (us el podeu baixar de la web de la 
Federació) és interessant portar-lo   imprès en el vostre vehi-
cle d’ADF per si es dóna el cas d’haver-lo d’ensenyar en algun 
moment donat a algun Bomber. Aquest document us garan-
teix la reposició immediata de mànegues si heu de deixar una 
instal·lació en un incendi.

CONVENI ENTRE ADF I BOMBERSSOPAR ADF FONT-RUBÍ

El passat dissabte 18 de setembre, 
els voluntaris de l’ADF de Font-
rubí van celebrar el sopar de fi de 
la  campanya forestal estiu 2010. 

Va ser un acte que va aplegar 53 comensals i que va poder 
reunir les parelles i mainada dels voluntaris i voluntàries de 
l’ADF.
L’acte es va dur a terme  dins el local que disposa l’entitat des 
de fa dos anys i hi van assistir, també, l’alcalde i el  regidor de 
medi ambient de l’Ajuntament de Font-rubí i les seves respec-
tives famílies.
Tot i que la campanya d’estiu ja ha finalitzat, s’ha de mantenir la 
guàrdia ja que cada any tenim episodis de risc elevat d’incendi 
forestal durant les estacions de la tardor i l’hivern a causa de 
les típiques ventades.

La Federació va participar el passat 28 de setembre a Tarra-
gona, en un debat organitzat per l’empresa CERES, d’investi-
gació sociològica i de mercats, per encàrreg del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. El debat va 
ser sobre el 3er. sector ambiental i es van tracter temes com 
la relació entre les entitats de medi ambient i l’administració, 
l’organització interna de les entitats, el seu finançament, les ac-
tuacions i la interrelació entre elles. Van participar en el debat 
altres organitzacions mediambientals i ecologistes de la zona i 
es van intercanviar opinions sobre temes que afecten el medi 
ambient de les nostres comarques i la vinculació d’aquestes 
entitats sense afany de lucre vers l’administració.

DEBAT SOBRE EL 3er. SECTOR 
AMBIENTAL
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c/ Carrerada, 15 (Can Gregori) - 08736 Guardiola de Font-Rubí (Barcelona)
Tel. 93 897 92 55 - Fax 93 897 90 30 - www.catalanacontrolvegetal.es - c/e: ccv@catalanacontrolvegetal.es

Arranjament pistes forestals Anivellacions Treballs agrícoles

Planta compostatge Transport Rectificació de camins

Moviments de terra Serveis agrícoles Treballs forestals

Hidrosembra Basses d’aigua Jardineria


