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XVI TROBADA D’ADF PENEDÈS GARRAF

CURSOS DE CONDUCCIÓ DE CAMIÓ I BTP

PROGRAMA PREVIST DE LA XVI TROBADA D'ADF A
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ EL DIA 8 DE MAIG:

S'ha obert la convocatòria 2011 per a l'obtenció dels carnets “C”
de camió i BTP de vehicles d'emergència a uns preus especials
per a voluntaris d’ADF. Tots els interessats us podeu apuntar a
la Federació d'ADF trucant al telèfon 938172818 pels matins de
dilluns a divendres.

9h. Recepció de vehicles de les ADF a la carretera de les
escoles de Guardiola de Font-rubí.
9:30h Esmorzar a la pista poliesportiva.
10:30h. Visita a la Fira multi sectorial de Guardiola
11.30h. Gimcana de l'ADF de Font-rubí amb proves
d'estirar la corda, tirar aigua amb motxilles, pujar la corda i
llançament de tió. (Un sol equip per ADF).
13h. Recepció d'autoritats a l'entrada de la Fira.
14h. Dinar de germanor al restaurant Cal Güell de
Guardiola de Font-rubí.
En acabar el dinar: entrega de premis de la Gimcana i
entrega de records.

FORMACIÓ DE PRIMERS AUXILIS
Bombers sanitaris especialitzats van impartir una sessió de
formació per a voluntaris d'ADF el dia 9 d'abril al centre cívic de
la Granada. Els continguts estaven basats en seguretat i els
possibles accidents que ens podem trobar en l'actuació en un
incendi forestal: contusions, ferides, cremades, etc. Un centenar de voluntaris van assistir a aquesta formació.

2n SOPAR DEL VOLUNTARI
El dia 19 de febrer es va celebrar el 2n Sopar dels Voluntaris
d'ADF en un restaurant de Sant Martí Sarroca. Més de 70
persones van gaudir de la festa de germanor, algunes
provinents de fora de l'àmbit de la nostra Federació, des del
Priorat fins al Vallès. La vetllada va ser organitzada per un
grup d'amics de les ADF sota el lema: “Tots naveguem en la
mateixa direcció i lluitem pel mateix: preservar el nostre
entorn.”

FIRA ECO SANT CUGAT 2010

FORMACIÓ PER A CAPS OPERATIUS
El cap de comandament de bombers de l'incendi d'Olivella
(Delta 0) va impartir una sessió informativa i formativa el dia 16
d'abril només per a caps d'intervenció i caps operatius de els
ADF de la nostra Federació. L'acte es va fer al centre cívic de
La Granada i hi van assistir 42 voluntaris de les ADF.

Com cada any, la Federació d’ADF, en representació de totes
les ADF de les nostres comarques, va ser present a la fira
especialitzada de medi ambient de Sant Cugat Sesgarrigues.
L’afluència de públic va ser nombrosa i a l’espai de les ADF es
va exhibir la furgoneta de comunicacions del Secretariat d’ADF
de Catalunya i els dos camions d’extinció d’incendis forestals
de la Federació. També es va ensenyar alguns vídeos dels
treballs que realitzen els voluntaris de les ADF.
La Fira va ser inaugurada pel President Delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

PROHIBICIÓ DE FER FOC
A partir del 15 de març i fins al 15 d'octubre no es pot
encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició
recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu establir una
sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.
La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no
poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que
els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la
finalitat
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TROBADA ADF AL MONTMELL

El dia 6 de novembre es va celebrar la Trobada anual de les ADF del Penedès i el Garraf 2010, al municipi del Montmell. Durant
el matí, es va fer una excursió guiada al coll d'Arca per visitar una zona forestal gestionada amb un ramat de cabres. Ens van
acompanyar a la visita, el pastor del ramat i el responsable enginyer tècnic forestal de la Generalitat de Catalunya que va fer les
explicacions del gran treball que es fa al Montmell en gestió forestal. També es va visitar una zona forestal municipal amb
plantació de tòfones.Un agraïment especial a l'ADF del Montmell i al seu Ajuntament per la bona acollida que ens van dispensar
al seu municipi. Durant el dinar de germanor, les autoritats assistents van agrair i encoratjar a seguir endavant als voluntaris de
les ADF. L'alcaldessa del Montmell, Imma Costa, va recordar la tragèdia, de feia just 1 any, de l'incendi forestal del 7 de
novembre del 2009, al municipi veí de Sant Jaume dels Domenys, on les ADF van tenir una actuació molt destacada pel seu
gran desplegament. El Conseller Comarcal de Medi Ambient del Baix Penedès, Lluís Inglada, va fer una seriosa reflexió sobre la
destrucció del Medi Ambient per part de la humanitat i va fer una crida a la protecció dels ecosistemes naturals i la necessitat de
conservar la natura per a les generacions futures, tot agraint la tasca exemplar dels voluntaris de les ADF. La intervenció del
President de l'ADF del Montmell, Amadeu Canyelles, va ser d'agraïment per a tots els assistents a la trobada. El representant
del Cos de Bombers de la Generalitat va dir que les ADF no sumaven, sinó que multiplicaven, i que aquesta unió per combatre el
foc era necessària. Finalment, el President de la Federació va agrair el treball i la dedicació de tots els voluntaris, incloent-hi els
que no van poder assistir a la trobada, i calia no perdre la il.lusió perquè era una de les motivacions principals que ens
encoratgen a tots a preservar el medi ambient.

Tel. 93 817 15 05
excavacion_che@terra.es
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CONCLUSIONS DEL CONGRÉS D’ADF DE CATALUNYA
3a. PART. EL FINANÇAMENT DE LES ADF
Última part del document final
de les conclusions del 1er.
Congrés d’ADF de Catalunya
És plenament necessari que les ADF tinguin un inventari
actualitzat del seu material, no pel requeriment d'aquest
document per part de l'Administració, sinó per la necessitat real
que tenim totes les agrupacions de saber de què disposem, en
quina situació es troba i on està ubicat. Contemplant la realitat
del país i la normativa vigent cal recordar que les ADF són les
úniques propietàries i responsables del seu material. S'ha de
vetllar perquè sigui utilitzat pels fins propis d'aquestes. La
gestió i control d'aquest material només és competència de
l'òrgan de govern de l'ADF. Hi ha coincidència d'opinions en tot
el territori a l'hora de demanar assessorament tècnic, legal i la
cobertura necessària per a les ADF i els seus representants,
que per desconeixença dels documents signats o dels acords
establerts es poden trobar en situacions amb conseqüències
administratives, fiscals o legals importants. Es presenten
diverses propostes, una de les quals és la destinació d'una part
de la subvenció a despeses administratives; també es proposa
que sigui el Secretariat qui cobreixi, mitjançant personal
contractat o subcontractat, aquestes qüestions des de la
Independència de l'Administració i el coneixement del sector.
També considerem de molta utilitat la concessió d'una part de
l'ordre d'ajuts a les federacions per a la contractació de gestió
administrativa en benefici de les ADF que agrupen.
L'ordre d'ajuts de la Generalitat té una limitació important: el
calendari de publicació, un tema bàsic que cal millorar. És
necessari que aquesta ordre surti publicada abans del dia 15 de
febrer i que el període de temps entre la publicació i la resolució
sigui igual al temps que transcorre entre la resolució i la
certificació. És bàsic el fet de poder accedir a les bestretes en
totes les subvencions que es tramitin; no hem de perdre de
vista que la majoria d'ADF no disposen de tresoreria per
anticipar els imports de les factures als proveïdors. Per poder
certificar i accedir a l'ajut s'ha d'haver realitzat l'obra, haver
pagat el manteniment o haver adquirit el material a certificar. La
manca d'aquestes bestretes implica que els components de les
ADF, a més de treballar gratuïtament, hagin d'avançar diners
per accedir a l'adquisició dels materials i els equipaments. Una
altra incongruència en l'ordre d'ajuts de manteniment és que,
una vegada efectuada la certificació i fins al final de l'exercici,
en teoria no hi pot haver factures de manteniment, la qual cosa
implica que les ADF o, en la majoria de casos, els membres de
la junta hagin de demanar favors per recuperar els imports
anticipats que corresponen a aquest període. Per aquest motiu
creiem necessari que la data de certificació sigui tan tardana
com sigui possible, de manera que quedi coberta la major part
de l'any.

El fet de racionalitzar internament les despeses i, per tant, de
demanar només el que és bàsicament necessari milloraria en
tots els casos si s'analitzés la possibilitat que la renúncia d'una
part de la subvenció en comporti la cessió a una altra ADF de la
mateixa zona. En aquesta qüestió apuntem que seria oportú
que el control d'aquestes operacions fos supervisat per les
federacions o, si no, pel Secretariat. Aquesta operativa
comporta un risc i obliga a una seriositat molt elevada per part
nostra, però les ADF disposem d'uns sistemes de treball que, si
s'utilitzen de comú acord i amb la informació necessària, ens
permetran aconseguir que això no sigui cap problema per a
l'Administració.
Conscients de la situació actual del nostre parc mòbil, uns
vehicles antics i amb un elevat cost de manteniment i un
material que en alguns casos podríem considerar obsolet,
seria positiu que en féssim un inventari real per valorar la
conveniència de plantejar un pla de renovació en les properes
ordres d'ajut. Proposem la creació d'una taula de treball
conjunta formada per tècnics i representants de les ADF, per tal
que estudiï i plantegi els criteris a tenir en compte en el
finançament de les ADF: Una part fixa que garanteixi el
funcionament de les ADF i una part variable formada per:
Criteris fixes: hectàrees, entre d'altres o criteris quantitatius:
socis, actuacions, pressió demogràfica, etc.
Amb la voluntat d'aprofundir en la distribució dels imports de
les subvencions i també amb l'esperit d'aprofitar els recursos
de la millor manera possible, es proposa la concessió d'ajuts
plurianuals o en tot cas bianuals. L'objectiu d'aquesta sol·licitud
és accedir a inversions d'un import més gran, com ara vehicles
o maquinaria de gestió forestal. Considerem important que
l'Administració contempli la possibilitat d'encarregar
contractes programa a les ADF, Federacions i Secretariat.
També considerem de vital importància la tramitació d'ordres
puntuals per donar cobertura a les necessitats derivades de
grans incendis o d'altres elements puntuals, com les ventades
que aquest any han deixat un gran nombre de repetidors fora
de servei, que s'han reparat a través de la subvenció del
Secretariat. Pel que fa a les aportacions de les diputacions, hi
ha diverses realitats. Barcelona i Girona ja disposen de línies
d'ajuts específiques per les ADF i es demana que la resta de
Diputacions segueixin el mateix model.
La possibilitat d'aconseguir aportacions privades és una opció
vàlida per a algunes ADF i, al mateix temps, les desvincula en
part de la dependència total de les administracions. En aquest
punt sorgeixen preguntes referents a la fiscalitat d'aquestes
aportacions i la comptabilització o la repercussió fiscal que
representen, i es torna a suggerir la fórmula d'estar coberts per
un assessorament permanent en el sector.
En un futur proper les ADF, sense perdre el seu caràcter propi,
es poden convertir en impulsores de la gestió de terrenys
comuns, de gestions comunes (biomassa, emissions de CO2,
etc.), per la qual cosa hem de saber les possibilitats i els riscos
que es poden assumir.

www.adfpg.org
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AGERMANAMENT ENTRE BOMBERS
VOLUNTARIS DE L’ARGENTINA I LES ADF
L'any passat les Federacions d'ADF del Penedès Garraf, el
Bages i l'Anoia van signar un conveni d'agermanament amb la
Federació de Bombers Voluntaris de la província de Córdoba
de l'Argentina. A través de videoconferència, com a mínim un
cop l'any, es manté el contacte i l' intercanvi de coneixements i
experiències. Aquest intercanvi d'informació i documentació és
l'objectiu principal d'aquest agermanament, així com compartir
temes d'investigació i capacitació en la lluita contra el foc
forestal. La província de Córdoba es troba situada a la regió
central de la República Argentina, amb una superfície de
165.000 km2 i poc més de 3 milions d'habitants. Està formada
per 26 departaments polítics i 248 municipis. La seva capital,
amb el mateix nom, té 1,3 milions d'habitants i és la segona
ciutat més gran del país, després de Buenos Aires. El cos de
bombers voluntaris es va crear el 1972 i té moltes similituds
amb els voluntaris de les ADF de Catalunya. La relació va
néixer fruit d'una donació de 2 camions Pegaso Egipcis per part
de la Diputació de Barcelona als bombers voluntaris de
l'Argentina.

TROBADA DE VEHICLES D’EMERGÈNCIES
El dia 6 de març es va celebrar una trobada de vehicles
d'emergències a Sant Cebrià de Vellalta, a la comarca del
Maresme. S'hi van exhibir tot tipus de vehicles i de diferents
cossos i entitats, com per exemple la Guardia Civil, els
bombers, la Creu Roja, Protecció Civil, etc. Les ADF també hi
van ser presents i de la Federació d'ADF Penedès Garraf
també es van exhibir alguns dels nostres vehicles.

DIADA PATRONAL DELS BOMBERS
El dia 11 de març, una representació de la Federació d'ADF,
encapçalada pel seu president, va assistir a l'acte de lliurament
de distincions del cos de bombers de la Generalitat de
Catalunya. Aquest acte va tenir lloc a Reus, dins el marc de la
festa patronal dels bombers i per commemorar el 150è
aniversari de la creació del cos de bombers de Reus. A l'acte hi
van assistir bombers d'arreu de Catalunya i nombroses
personalitats.

www.materialadf.cat
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EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES ESCOLES
La Federació d'ADF ha iniciat el
projecte d'educació ambiental a les
escoles. Com a prova pilot s'ha fet una
primera experiència amb l'ADF Sant
Sadurní a l'escola del Carme i a
l'escola Sant Josep de la capital del
cava. De moment hi han participat un
grup de 175 alumnes dels cursos de
P3, P4 i P5. L'experiència ha consistit a
explicar la importància del bosc, qui
són els voluntaris de les ADF i què fan, i
s'han plantat unes glans d´alzina en
uns testos. Durant tot el curs escolar
hauran de cuidar i regar els plançons i
durant els mesos d'estiu se'ls
emportaran a casa seva per cuidar-los.
En el pròxim curs escolar, es farà una
excursió al bosc per trasplantar-los. De
moment l'experiència ha estat un èxit.

ENSURT A LA JUNCOSA DEL MONTMELL
El dissabte dia 21 de gener es va produir un incendi forestal
molt a prop del poble de la Juncosa del Montmell (Baix
Penedès), al paratge conegut amb el nom de Puig del Migdia,
pròxim a l'àrea recreativa del Montmell. A les 15:11 h es va
rebre l'avís i a les 17:31 h ja es donava per controlat.
Van participar en l'extinció l'ADF del Montmell i l'ADF Clot de
Bou, i 20 vehicles de Bombers amb 5 mitjans aeris. La zona
afectada va ser forestal amb pi blanc regenerat en una
superfície de 1,20 ha. El fort pendent i la baixa humitat del dia
augmentava el risc de propagació, cosa que va fer mobilitzar
tants efectius de bombers.
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RESULTATS DE LA CAMPANYA D’ESTIU 2010
En la campanya d'informació i vigilància del 2010 es van produir 8 incendis forestals, cremant 61,76 ha forestals. Només un d'ells
ha estat un incendi significatiu, el de Mas Milà (Olivella) el dia 29 d'agost, de 61 ha d'arbrat i matoll. Respecte l'any anterior,
malgrat el nombre d'incendis ha disminuït en 4, les hectàrees forestals han augmentat de 6,2 a 61,76 ha. Fent palesa la necessitat
en la rapidesa de detecció dels incendis forestals per evitar que aquests sobrepassin la condició de conat. Tenint en compte la
mitjana d'incendis des de l'any 2000, que correspon a 9 incendis anuals, enguany està per sota d'aquesta mitjana; però pel què fa
a la mitjana d'hectàrees cremades en aquests darrers 11 anys, que són 29,62ha anuals, ha augmentat considerablement,
quedant dues vegades per sobre de la mitjana. Les causes dels incendis produïts en aquesta campanya són diverses,
intencionats, fumadors, negligències i alguna causa encara és desconeguda. Amb tot, podem dir que a la zona del PenedèsGarraf no es pot establir una causalitat clara en quant als incendis forestals. D'incendis agrícoles se n'han detectat 4, cremant
2.27 ha agrícoles, d'aquest cal destacar l'incendi de Cases Noves de Can Pardo (Mediona), on un incendi provocat per una
màquina agrícola va calcinar 1,5 ha de rostoll. Per últim, es van produir 8 incendis urbans o industrials, el doble que l'any passat.
Evolució de l'índex d'incendis al llarg de les
campanyes de vigilància.
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L'índex d'incendis (Ii)1 informa sobre el nombre d'incendis durant la
campanya. Tot i ser una xifra baixa que es manté per sota la mitjana i per
sota de l'any anterior; queda per sobre d'anys valorats com a molt positius
com el 2006, 2007 i 2008. Per tant, aquesta campanya cal valorar-la
positivament, però el Pla d'Informació i Vigilància ha de mantenir i
augmentar la seva tasca de dissuasió i informació a la població per arribar
als nivells de campanyes anteriors.

RESULTATS DEL PLA DE VIGILÀNCIA 2010:
Nombre de municipis: 19
Nombre d’unitats de vigilància: 8
Nombre de personal contractat: 19
Nombre d’incendis forestals: 8
Nombre d’incendis agrícoles: 4
Superfície forestal cremada: 61,76 ha
Superfícies agrícola cremada: 2,27 ha
Persones informades: 1.507
Incidències detectades: 139
Incendis urbans: 8
Dissuasió d’infraccions: 44
Detecció de punts de risc en línies elèctriques: 19
Detecció d’altres punts de risc (com abocadors, etc): 27
Detecció d’agressions al medi ambient: 22
Prestació d’ajud a ciutadans: 2
Altres: 7
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TROBADA DE L’ADF PUIG DE L’ÀLIGA
Vilanova i la Geltrú va ser, el passat dia 11 de desembre, l'escenari de la III Trobada de
germanor i 1a Jornada de portes obertes de l'ADF Puig de l'Àliga. L'acte, organitzat per
l'Agrupació i l'Ajuntament de Vilanova, va tenir com a objectiu donar a conèixer als
ciutadans qui són, què fan i amb quin material compten les ADF per la protecció de l'entorn
natural i en la prevenció i lluita contra els incendis forestals. La jornada va començar amb
una caravana de vehicles ADF de les seccions de Canyelles i Santa Margarida i els Monjos,
fins a arribar a la plaça de les Neus. A continuació es va fer un esmorzar de germanor i,
posteriorment, la gent van poder veure els vehicles i el material que utilitzen els voluntaris
en la seva tasca d'extinció d'incendis. Els nens van ser els grans protagonistes de la
trobada, ja que van poder pujar als vehicles, fer sonar la sirena i posar-se els cascs.

REFORMES ALS REPETIDORS 27 i 28
De forma temporal ha quedat inoperatiu els canals de radio 28 de la zona del Garraf. El
motiu és que des del Parc Natural del Garraf estan desmuntant la torre de guaita del Puig de
la Mola per construir-ne una altra de més segura. Un cop estigui construïda la nova torre de
guaita es tornarà a instal·lar el repetidor de canal 28. I el canal 27 del Garraf, que fins ara
estava en un lloc provisional prop del Montgròs, s'ha traslladat al Puig de l'Àliga, en una
antiga caseta de guaita al turó de les Tres Partions. Amb aquest nou emplaçament s'ha
millorat la cobertura de ràdio a tota la costa del Baix Penedès i el Garraf.

C.E.C.O.P.A.L. DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El 4 de març es van presentar oficialment les instal·lacions del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) del
municipi de Vilafranca del Penedès i comarca. Aquest espai, situat a les dependències de la Policia Local de Vilafranca, compta
amb les eines necessàries perquè en cas d'emergència s'hi pugui fer la coordinació dels diferents grups actuants. L'acte va ser
presidit per l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i va comptar amb la presència del director general de Protecció Civil de la
Generalitat, Manel Pardo, del president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Jordi Girona, entre d´altres autoritats. La sala es
posa al servei de la comarca per la gestió de les emergències de caràcter comarcal mitjançant un conveni signat entre el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca. En cas de necessitat, en aquesta sala s'hi establiria el Centre de
Coordinació d'Emergències Comarcal (CCEC).
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ASSEMBLEA GENERAL
El 18 de febrer es va fer l'Assemblea General
Ordinària de la Federació d'ADF Penedès
Garraf. El secretari, Jaume Miró, va llegir
l'acta de l'Assemblea anterior i va ser
aprovada. El president, Jordi Canals, va
exposar tot el que s'havia fet durant el 2010, i
també va ser aprovada la gestió de l'entitat
feta per l'actual Junta Directiva. El tresorer,
Lluc Vidal, va repassar els comptes anuals de
l'any passat que també van ser aprovats. I
finalment es va presentar la proposta
d'actuacions per al 2011 i el seu pressupost
anual amb l'aprovació de la majoria. També
es van fer alguns canvis a la Junta Directiva.
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LES ADF AL RAL.LI DAKAR
Pep Sabaté, de l'ADF de Font-rubí, i el seu copilot Ramon Cañís, de la Bisbal del Penedès,
van arribar sans i estalvis a la meta del ral·li més dur del món, tot i els problemes mecànics
d'última hora que van fer témer l'abandó de la cursa amb el seu Mercedes 4x4. Finalment tot
un èxit per celebrar. En la classificació general han quedat en la 24a posició d'entre els 90
camions que van iniciar la competició en la seva categoria. Un resultat que no està gens
malament per ser un equip no professional i amb un camió prototip fabricat artesanalment.
És un gran orgull que l'equip de Quad a Fons hagi lluït l'escut de les ADF i la foto dels
Castellers de Vilafranca fins al final. Segons el Ramon: "Quan arribes al final exploten les
teves emocions. És la millor recompensa al gran esforç i treball realitzat. Segons en Pep:
"No havíem rodat mai per les dunes i quan ens enfrontàvem a aquelles enormes parets de
sorra el cor se'ns encongia i em posava molt tens. Però miraculosament ens en hem sortit”.
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