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VOLUNTARIS DE LES ADF COL.LABOREN
AMB ELS BOMBERS PER TORNAR A FER
OPERATIU L'HELIPORT DE ROCA VIDAL
El dissabte dia 1 de juny de 2013, durant tot el dia, es va
fer una jornada de treball voluntari per condicionar la
base aèria de “Roca Vidal” entre Torrelles de Foix i El
Montmell tocant a Marmellar. Bombers va demanar ajuda
als voluntaris de les ADF per posar en funcionament
aquesta base amb un helicòpter bombarder a mitjans de
juny. Calia netejar i omplir una bassa, netejar d'herbes els
voltants i fer uns arranjament a la casa que havia sofert
actes de vandalisme i espoli. Una setmana després
d'aquestes reformes van entrar a robar el material
instal.lat. Davant d'aquests robatoris, un voluntari de
l'ADF de Font-rubi va decidir traslladar-se a viure a
l'heliport amb la seva família per garantir-ne la seguretat.

LA GENERALITAT CASTIGA A L'ADF
SUBIRATS

TROBADA COMARCAL D’ADF 2013 A SANT
LLORENÇ D’HORTONS
El diumenge dia 26 de maig de 2013 es va fer la Trobada
anual d'ADF del Penedès Garraf al poble de Sant Llorenç
d'Hortons. El dinar es va fer davant mateix de
l'Ajuntament i van assistir, l'Alcalde i regidors i el Cap de
Guàrdia de la Regió de Bombers Metropolitana Sud. Al
final del dinar es va fer l'entrega dels premis del 1r
concurs de fotografia d'ADF de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha castigat a l'ADF de
Subirats retirant la subvenció de manteniment del vehicle
que va treballar treien neu de l'última nevada l'hivern
d'aquest any. Argumenta que no és una tasca pròpia de
l'ADF. El que és injust es que per dedicar 1 dia a l'any a
una tasca que no es pròpia de l'ADF es retiri la subvenció
de tot un any dedicat a la prevenció i extinció d'incendis
forestals. El dia de la nevada el vehicle de l'ADF va
netejar de neu el camí rural que porta a la residència de
discapacitats de la Fontsanta on les màquines llevaneus
oficials no hi arriben mai per no ser una carretera. A la
residència hi treballen una trentena de sanitaris i
cuidadors que no podien deixar desatesos als
discapacitats ni aïllats a la muntanya sense
aprovisionament. Per tant es va tractar d'un gest
d'enorme solidaritat humana i moral. La normativa que
regula les ADF no impedeix estrictament que es puguin
fer serveis d'emergències com aquests. Però hi ha alts
càrrecs de la Generalitat que no ho volen tolerar.
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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL
PARC NATURAL DEL GARRAF
El dilluns dia 6 de maig la Federació d'ADF i l'ADF
d'Olivella van assistir a la reunió de la comissió consultiva
del Parc Natural del Garraf que es va fer a l'escola de
Natura de Can Grau. El Director del Parc va explicar tots
els projectes i activitats que s'estaven duent a terme.
Com a novetats, cal destacar que aquest estiu s'ha
unificat la vigilància dels Parcs Naturals (del 3 de juny al
12 de setembre) amb els vigilants del PVI. I també cal
destacar l'impuls en la introducció de 2 ramats de cabres
a "les Piques" i a "Can Vendrell" (Avinyonet) i 1 d'ovelles a
"Can Marcè", amb la intencionalitat de reduir el
combustible del matollar i per tant el risc d'incendi
forestal. Cal destacar la Iniciativa de l'Ajuntament de
Begues que fa 2 anys que està treballant amb
silviopastura per mantenir una franja de protecció contra
incendis forestals al voltant del poble. També cal destacar
que al centre del Parc de "La Pleta" s'instal·larà una
caldera de biomassa per fomentar aquesta energia
renovable de proximitat.

www.materialadf.cat
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JORDANA DE FORMACIÓ A OLESA
El dia 26 de maig de 2013 es va fer una jornada de
formació pràctica al camp de futbol d'Olesa de
Bonesvalls on 65 voluntaris de diferents ADF van poder
conèixer les tècniques de desbrossar, fer una línia de
defensa, talar un arbre, comunicar per emissora o el
funcionament de les bombes d'alta i baixa pressió
d'aigua.

DISPOSITIU ESPECIAL D'ADF PER LA
REVETLLA DE SANT JOAN
Un total de 26 vehicles d'extinció i 68 voluntaris van
participar en el dispositiu especial de la Federació d'ADF
per la revetlla de Sant Joan. Cal destacar que va ser una
nit tranquil·la amb només 9 incidències per part de les
ADF. Incidències sense importància rellevant, però que
les ADF hi van ser presents per evitar mals majors. Com
cada any, el centre de comunicacions de ràdio del
Control Penedès es va traslladar al local de l'ADF de
Font-rubí des de primer hora de la tarda fins a altes hores
de la matinada.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

CURS PRÀCTIC DE CONDUCCIÓ EXTREMA
4X4 PER A CAMIONS D'ADF
El dia 23 de juny es va fer un curs pràctic de conducció de
camions en condicions extremes de muntanya. El va
impartir un expert que ha participat en 2 ocasions al ralli
Dakar amb la categoria de camions, en Josep Sabaté.
Després d'una petita sessió teòrica d'1 hora es va anar a
un circuit preparat per a l'ocasió a fer les pràctiques de
conducció, i va quedar palès que molts dels voluntaris de
les ADF encara els falta conèixer una mica més les
possibilitats dels seus camions. Va faltar temps per
realitzar totes les proves previstes, i per això no es
descarta fer una altra sessió més endavant.
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TREBALLS DE PREVENCIÓ A MEDIONA
Durant la segona quinzena de juny voluntaris de l'ADF de
Mediona i altres ADF veïnes van estar fent treballs de
prevenció d'incendis forestals i recollida de deixalles del
bosc al municipi de Mediona amb la col·laboració de la
Federació d'ADF Penedès Garraf. En total van participar
14 voluntaris i han actuat sobre una superfície de 9 ha.
LA FEDERACIÓ PRESENTA EL SEU SITEMA
ORGANITZATIU DAVANT ELS
COMANDAMENTS DE BOMBERS
El passat dia 18 de juny la Federació d'ADF va presentar
davant una cinquantena de caps de parcs de bombers i
comandaments de la Regió Metropolitana Sud tot els
recursos de que disposen les ADF de les 3 comarques i el
sistema organitzatiu propi intern en cas d'emergència.
També hi van ser presents les Federacions d'ADF del
Baix Llobregat i l'Anoia.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

SIMULACRE D'INCENDI A SUBIRATS
El dia 30 de juny es va realitzar un petit simulacre a la
zona d'Ordal al municipi de Subirats, en el qual hi van
participar les ADF veïnes d'aquella zona. En general
l'actuació va anar molt bé per reforçar i practicar
coneixements ja adquirits i millorar aspectes de
coordinació en l'actuació immediata. En total, van
participar 7 vehicles d'ADF i 14 voluntaris.
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FORMACIÓ PER A CAPS OPERATIUS I
D'INTERVENCIÓ
El dia 7 de juliol a les Gunyoles, municipi d'Avinyonet, va
tenir lloc una sessió de formació per a caps operatius i
caps d'intervenció d'ADF amb la furgoneta de
comunicacions del Secretariat d'ADF de Catalunya (VC500). Aquest vehicle es desplaça per tot Catalunya en
cas de gran incendi forestal i es posa a disposició de les
ADF perquè faci la funció de punt de trànsit i coordinació
dels efectius d'ADF que treballen en l'extinció. Una
trentena de membres van assistir a la formació amb gran
interès.

OMPLIR LA BASSA DE ROCA VIDAL
El dissabte dia 13 de juliol durant tot el matí, voluntaris
i vehicles d'ADF van ajudar a omplir la basa de l'heliport
de bombers de Roca Vidal, fent viatges d'aigua des de
la riera fins a la base de l'helicòpter per poder acabar
d'omplir la bassa de reserva d'aigua perquè estigués al
seu màxim nivell durant l'estiu.

L'ADF SANT SADURNÍ INICIA UN PROJECTE
DE REINSERCIÓ SOCIAL
Persones amb dificultats d'integració social i marginal
sense feina podran realitzar activitats com a voluntaris en
les tasques habituals de manteniment i conservació de
l'ADF. Tenir a punt els vehicles d'extinció, les eines, i les
màquines és una feina rutinària necessària que cal fer de
forma voluntària. A part, també poden participar en
activitats de divulgació o de servei públic, com ara
campanyes d'educació ambiental, reg de plantades i
zones enjardinades municipals, etc... És la segona
experiència que es realitza de tot Catalunya, la primera
s'ha desenvolupat al Bages, i a nivell d'ADF és la primera
que es realitza a tot el país. Fruit d’un conveni de
col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

FORMACIÓ PER NOUS VOLUNTARIS A SANT
JAUME DELS DOMENYS
El dia 14 de juliol es va fer una sessió de formació per a
nous voluntaris a Sant Jaume dels Domenys on hi van
participar quasi una trentena de membres, principalment
de Sant Jaume. L'ADF de Sant Jaume ha agafat de nou
una embranzida amb la incorporació d'una vintena de
nous membres voluntaris. Després de 3 hores de sessió
teòrica es va fer una petita pràctica amb un vehicle lleuger
400 i el camió TC01 de la Federació.
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LLIURAMENT DEL PREMI TERRITORIS
SOLIDARIS DE LA MÀ DEL MÀXIM
RESPONSABLE DE BBVA A CATALUNYA.
El dia 3 de juny al saló modernista de la seu de la
Fundació Sabadell 1859 un representant de l'Associació
Castell de Subirats i un de la Federació d'ADF van recollir
el premi atorgat per grup bancari BBVA al projecte
d'educació ambiental a les escoles que es realitzarà
aquest any 2013.El premi està dotat amb 5.604 euros
que serviran per finançar el cost de l'edició d'un conte
infantil com a element més important del projecte.

INCENDI A VILANOVA I LA GELTRÚ
Un incendi al barri de la Collada de Vilanova i la Geltrú, el
diumenge dia 1 de setembre cap a les 15 h, va cremar
unes 3,3 hectàrees d'arbres i matolls. El foc es va
propagar de seguida pel fort vent i va arribar molt a prop
d'algunes cases, patis i parcel·les, motiu pel qual va
causar moments d'alarma entre els veïns. A part de
bombers, van intervenir l'ADF Puig de l'Àliga secció
Canyelles amb 3 vehicles, ADF Ribes amb 2 vehicles,
ADF Olivella amb 1 vehicle, i 1 vehicle del GEIF. En total,
van participar 25 voluntaris. El foc es va extingir quatre
hores després.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

EXERCICI D'ORIENTACIÓ GEOGRÀFICA PER
DETECTAR COLUMNES DE FUM
El passat dia 2 de juny es va realitzar una pràctica
d'orientació geogràfica per localitzar ràpidament les
columnes de fum. Es va fer una crema controlada amb
restes vegetals i van fer una intervenció immediata les
ADF de Sant Sadurní i Subirats amb els seus vehicles
d'extinció. En general, el resultat va ser positiu i els
voluntaris que van intervenir van aprendre a fer les
maniobres d'atac al foc amb major seguretat.
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INCENDI A VALLIRANA
Les ADF veïnes de Subirats i Olesa de Bonesvalls van
participar activament en les tasques d'extinció de
l'incendi forestal que es va produir a Vallirana el dia 28 de
juliol, a la comarca del Baix Llobregat. La resta d'efectius
es van quedar de guàrdia als seus municipis respectius
per voluntat del cos de Bombers i de la Federació d'ADF
del Baix Llobregat, ja que la comarca s'havia quedat
sense cap dotació de bombers. El balanç final van ser de
80 ha calcinades de bosc periurbà entre dues
urbanitzacions, afectant els municipis de Vallirana,
Torrelles de Llobregat i Cervelló. Van participar fins a 70
dotacions terrestres de bombers i 12 aeris.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org
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UN INCENDI A AIGUAMÚRCIA ARRASA 60 ha

FORMACIÓ AL BAIX PENEDÈS

Un foc forestal que es va produir el dia 14 d'agost va
devastat unes 60 hectàrees, principalment de matollar
amb regenerat de pi blanc, a Aiguamúrcia, a la comarca
veïna de l'Alt Camp. La zona cremada formava part de
l'Espai d'Interès Natural del Prelitoral Central. També van
quedar socarrades algunes passades de vinya properes,
que van actuar com a tallafocs natural i que no es podran
veremar. El foc va afectar una zona al sud de la serra de
Ramonet. El foc va obligar durant una estona a tallar la
carretera TV-2441 des del punt quilomètric 0 fins al 6, en
tots dos sentits de la marxa. Van participar en les tasques
d'extinció les ADF de Pontons, GEIF, Torrelles, Clot de
Bou de Masllorenç i el camió de la Federació TC01. En
total, 17 vehicles d'ADF de la nostra Federació i 34
voluntaris.

El dia 9 de juny es va fer a Albinyana una jornada de
formació pràctica per als voluntaris de les ADF del Baix
Penedès. Van assistir-hi 25 persones de les ADF Clot de
Bou, el Vendrell i sobretot molts voluntaris del poble
d'Albinyana. Es va ensenyar a fer anar les
desbrossadores, motosserres, emissores, i motobomba
de vehicles. També es va explicar el sistema organitzatiu
de la Federació d'ADF Penedès Garraf.

ROBATORI DE GASOIL

El divendres dia 10 d'octubre durant la nit, uns lladres van
forçar la tapa del dipòsit de gasoil del camió IPV TC01 de
la Federació d'ADF i es van endur tot el combustible que
hi havia. El dipòsit estava completament ple, uns 128
litres, i està valorat en 163 euros. La Federació ha
cursat la corresponent denuncia a la policia dels Mossos.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

FOTOS GUANYADORES DEL 1er
CONCURS DE FOTOGRAFIA D’ADF
DE CATALUNYA

Anna Marti

Jordi Gual
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LA FEDERACIÓ ENCAPÇALA UN PROJECTE
D'UTILITZACIÓ DE BIOMASSA FORESTAL I
AGRÍCOLA PER A USOS ENERGÈTICS
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural ha atorgat una subvenció de
33.875 euros a la Federació d'Agrupacions de Defensa
Forestal Penedès Garraf per a portar a terme un estudi
sobre l'aprofitament dels residus forestals i agrícoles per
generar energia tèrmica en nuclis rurals de l'Alt Penedès.
S'ha escollit el municipi de Sant Llorenç d'Hortons per
realitzar aquest estudi, ja que no disposa de gas natural i
la majoria de calefaccions domèstiques són de gas-oil.
Sant Llorenç Disposa d'un Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible (PAES), una iniciativa europea que pretén
aconseguir per a l'any 2020: reduir en un mínim del 20%
les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, augmentar
en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un
20% de l'energia consumida provingui d'energies
renovables. Diferents organismes com la pròpia
Federació, l'Agrupació de Defensa Vegetal de Sant
Llorenç d'Hortons Penedès Superior (ADV), el Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),
entitat que depèn, entre d'altres, de la Generalitat de
Catalunya, la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona),
la Universitat de Barcelona (UB) i el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), estan ja
treballant en aquest estudi. També intervindran
empreses com Monreser i la consultora CEFINER.
Aquesta investigació té com a objectius principals
estudiar diferents mesures per a mitigar els efectes del
canvi climàtic, millorar l'eficiència energètica, i
transformar la biomassa forestal i agrícola
(concretament, la que poden generar els sarments, els
ceps i els boscos) per produir energies renovables i
donar suport al seu desenvolupament.
COL·LABORACIÓ DE LES ADF AMB LA DIADA
DE L'11 DE SETEMBRE
El dia 11 de setembre es va fer la Via Catalana, una
cadena humana que unia Catalunya de nord a sud. Pel
Penedès va passar seguint el tram de la carretera N-340 i
els municipis afectats van demanar la col·laboració
desinteressada de les ADF per donar suport de
comunicacions, regulació d'aparcaments, atenció a les
persones participants, i vigilacia del bosc per l'elevat risc
d'incendi forestal, davant la gran afluència de milers i
milers de persones d'arreu del país. La majoria dels
voluntaris de les ADF es van concentrar en l'àrea forestal
de Subirats i Avinyonet. La cadena humana es va
començar a muntar cap a les 16 h per estar totalment
formada a les 17.14 h.

Marc Que

Jaume Armengol

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org
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LES ADF PATEIXEN RETALLADES DEL 72 %
EN ELS DARRERS 5 ANYS

LA FEDERACIÓ D'ADF PRESENT A LA FIRA
DE MEDI AMBIENT ECOSANTCUGAT

En els darrers 5 anys les ADF de Catalunya han vist
disminuir les subvencions de la Generalitat de Catalunya
un 72%. Aquest any les Federacions d'ADF s'han quedat
sense subvenció. Si això ho sumem a les retallades
generalitzades al cos de Bombers i als ajuts per a la
gestió forestal sostenible i per a la prevenció d'incendis
forestals, el panorama es preveu molt negre per al futur
del nostre patrimoni forestal. Tot i això, les ADF de la
nostra Federació anem suportant les penúries com
podem perquè entenem la situació econòmica que està
vivint el nostre país. Es dóna el cas que el Departament
d'Agricultura, al qual pertanyen les ADF, ha passat de
tenir un pressupost l'any 2011 de 429 milions d'euros a
501 milions d'euros al 2012. Les ADF tenien un
pressupost l'any 2009 de 2.650.000 euros i ha passat a
750.000 euros al 2013.

El dia 29 de setembre, la Federació d'ADF va ser present
a una nova edició de la Fira de Medi Ambient
Ecosantgugat presentant el projecte d'apadrinament de
cabres per comprar un ramat i fer treballs de prevenció
d'incendis forestals. A l'estand de la fira, molta gent
encuriosida va mostrar el seu interès pel projecte
demanant informació i es van aconseguir una quinzena
de nous padrins per al ramat.

PETITS INCENDIS A MEDIONA I SITGES

Aquest ja serà el segon any que les Federacions d'ADF
es queden sense subvencions per part de la Generalitat.
Algunes ho estan passant realment molt malament fins al
punt de plantejar-se la seva desaparició.

El dia 5 d'agost es va produir un incendi agrícola a la zona
de Cases Noves de Can Pardo, entre els termes
municipals de Mediona i la Llacuna. Va afectar uns 6.000
m2 en total, dels quals 300 m2 eren de vegetació forestal
i la resta, agrícola. Van intervenir les ADF de Mediona,
Quintinenca i la Llacuna.
La tarda del dia 16-7-13 es va produir un petit incendi
forestal a Vallcarca, municipi de Sitges. Va afectar a una
superfície de unes 0,3 ha, a prop de la pedrera de
Promsa.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org

INCENDI D'UNS CAMPS DE BLAT A MEDIONA
El dia 16-7-13 es va produir un incendi a Mediona en uns
camps de blat, sense afectar massa forestal. Es van
mobilitzar 5 vehicles lleugers d'ADF i també el camió de
l'ADF de Mediona. I 2 camions de bombers. No va ser
massa important, ja que la superfície afectada va ser
menor de mitja ha.
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FINALITZA LA TEMPORADA D'ESTIU PER LA
BASE AÈREA DE ROCA VIDAL
El dia 30 de setembre va finalitzar la temporada operativa
d'incendis de la base de l'heliport de bombers de Roca
Vidal, a les muntanyes de Torrelles de Foix. Els voluntaris
de les ADF que van participar en els treballs de
restauració de la base de l'heliport de Roca Vidal, a l'inici
de la temporada d'estiu, van acomiadar els pilots i
mecànics de la base amb un dinar de camp, i els van
agrair l'esforç de tots plegats per tornar a fer operativa
una base que durant molts anys havia estat abandonada
enmig d'un gran massís forestal.

INCENDI A SANT MARTÍ SARROCA
El 29 de juliol es va produir un incendi forestal al puig de
Can Mata a causa d'un llamp latent de l'anterior nit. Es
van calcinar un total de 2500 m2. Van intervenir les ADF
de St. Martí, Castellví, Font-rubí, TC01, Alt Foix i GEIF.
També van intervenir 3 mitjans aeris i varis camions de
bombers de la comarca.

INCENDI FORESTAL DE MATINADA A
OLÈRDOLA
El dia 6 de novembre, entre les 2 i les 3 de la matinada va
començar un foc a la carretera de la urbanització de
Daltmar a Olèrdola. Finalment l'afectació va ser de 16 ha.
Hi va participar un gran desplegament d'efectius de
bombers. De les ADF van intervenir 13 vehicles amb 26
voluntaris. Cal destacar la magnifica actuació de l'ADF
Rossend Montané i l'ADF de Canyelles. També van venir
el grup especial del GREM per resseguir el perímetre
amb eines manuals. A dos quarts de vuit del matí el foc es
donava per estabilitzat.

www.adfpg.org

federacio@adfpg.org
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LES ADF PRESENTS A LA FIRA VILAVILET
DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA

AMPLIA REPERCUSSIÓ DE LES CABRES ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ

La Federació d'ADF i l'ADF Quintinenca van ser presents
al mercat de Nadal del poble de Sant Quintí de Mediona el
dia 8 de desembre durant tot el matí. En l'espai de les ADF
es va mostrar el projecte d'apadrinament de cabres per
poder adquirir un ramat per fer prevenció activa contra els
incendis forestals.

TV3 es va ressò del projecte del ramat al bosc per
prevenir els incendis forestals. Concretament es va
emetre un reportatge al programa el Medi Ambient i al
Telenotícies Comarques en dies diferents i en horari de
màxima audiència. Altres mitjans de comunicació
d'àmbit nacional també s'han fet ressò de la notícia com
ara La Vanguardia, RAC1 o Radio 4.Tot i amb això
encara no s'ha aconseguit apadrinar la totalitat del ramat.
Aproximadament encara falta un 25 % per finançar de les
205 cabres de que consta el ramat.

JORNADES DE LA RAÇA CABRA CATALANA
El dia 20 d'octubre es va assistir a les III Jornades sobre la
raça de la cabra catalana a Vilanova de Meià (Lleida). A
part de les conferències, es va visitar el corral de
conservació de la raça i es va fer un dinar popular a la
plaça del poble amb productes Slow Food recuperats i en
perill d'extinció. El plat estrella va ser el crestó de cabra
catalana estofat. Un plat que es feia cap als anys 1940 i
1950, i que ara es vol tornar a recuperar.

PRÀCTIQUES EN TALA D'ARBRES
El passat dia 19 d'octubre a la tarda es va fer una jornada
de formació de pràctiques per a voluntaris de les ADF,
sobre tala d'arbres, a càrrec d'un expert motosserrista.
La Sessió es va fer al municipi de Font-rubí a la finca de la
Baltana Nova, aprofitant una rompuda d'arbres que
s'havia de fer a la finca. Una quinzena de voluntaris de
diferents ADF van participar en la jornada.
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LA FEDERACIÓ ADF PENEDÈS GARRAF
ADQUIREIX UN RAMAT DE CABRES PER
TREBALLAR ACTIVAMENT EN LA
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
Després de varis anys de proves pilot i estudis científics
sobre l'efecte de les pastures del sotabosc amb animals
herbívors, la Federació s'ha plantejat començar a
treballar activament per reduir el combustible vegetal del
sotabosc en zones estratègiques per combatre els
incendis forestals.
Aquests treballs de prevenció activa d'incendis forestals
es faran al massís forestal de les muntanyes de Torrelles
de Foix i El Montmell.
S'ha trobat un ramat de 200 cabres en venta, que ja
estaven acostumades a fer aquesta feina en franges
tallafocs al municipi del Montmell. També s'ha trobat una
idònia ubicació enmig d'una gran massa forestal com és
el mont públic de Torrelles de Foix. I finalment també s'ha
trobat un voluntari d'ADF i la seva família, disposat a
aprendre l'ofici de pastor i conduir el ramat per fer els
treballs silvopastorals, amb el qual la Federació signarà
pròximament un conveni d'explotació del ramat.
Aquest projecte no té per finalitat obtenir beneficis
econòmics d'una exploració ramadera convencional,
sinó que es tracta d'una altra filosofia totalment diferent.
Posar els animals al servei del bosc no és rentable en
termes econòmics, però sí que ho és en termes
mediambientals i estalvia molts recursos en treballs de
prevenció d'incendis. Per engreixar els animals per
produir carn convencional i maximitzar els beneficis
econòmics no s'aconsegueix pasturant el sotabosc, sinó
amb llocs de pastura amb menjar més abundant i
saborós pels animals. Però la nostra intenció és reduir la
vegetació del matollar dels boscos de pi blanc
mediterrani per disminuir el risc d'incendi, crear zones de
baixa combustibilitat segures per als mitjans d'extinció i
reduir la vegetació dels vorals dels camins i punts
d'anclatge estratègic.
Les cabres són autèntiques desbrossadores que
treballen tots els dies de l'any, i en llocs inaccessibles. Si
aquesta feina s'hagués de fer amb mitjans mecànics, no
hi hauria diners per fer-ho i la petjada de carboni seria
considerablement major.
Aquestes pastures del bosc comporten, al mateix temps,
aconseguir una carn més sana i saludable pel nostre
aliment: una carn ecològica de cabrit criada a les
muntanyes de Torrelles i el Montmell.
La part més curiosa del projecte és que el seu
finançament s'està realitzant mitjançant l'apadrinament
dels animals. Qualsevol persona pot apadrinar una cabra
o part d'ella.
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El valor dipositat en aquest apadrinament, li serà retornat
en forma de carn fresca de cabrit a punt de cuinar servida
a domicili al cap d'un temps, que oscil·larà entre 8 i 24
mesos depenen de les cries que s'obtinguin de les cabres
.El preu d'apadrinar una cabra sencera és de 90 euros,
però també hi ha la possibilitat d'apadrinar un valor
inferior amb un mínim de 50 euros. Tots els padrins
rebran un document que acreditarà aquest gest i en el
qual constarà el compromís de la Federació de
compensar amb carn de cabrit de primera qualitat i
ecològica pel valor dipositat en l'apadrinament.

