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CRISTINA PRATS I GONZALEZ / Federació de les ADF del Maresme 

les ad-f: voluntariat forestal 
pels boscos d'Argentona 

Què son i que fan les ADF? 

es Agrupac ions de 

Defensa Forestal 

(ADF) són agrupa

cions formades per 

p rop ic l a i i s forestals, a jun ta 

ments , voluntariat i ent i ta ts de 

protecció de la natura . 

Les A D F es varen regular a 

partir de l'any 1986 com a conse

qüència del programa "Foc Verd" 

elaborat pel Departament d'Agri

cultura, Ramaderia i Pesca. Tot i 

això, el seu origen cal cercar-lo en 

els antics grups d'extinció d'incen

dis i auxili immediat que es varen 

començar a formar a principis dels 

anys 60 a Catalunya. 

La principal funció que realit

zen les ADF, bàsicament a través 

del seu voluntariat, és la prevenció 

dels incendis forestals, això inclou 

diverses funcions: neteges de mas

ses forestals, construccions de bases 

d'aigua, arranjaments de pistes 

forestals, obertures i manteniment 

de camins, reforestació de terrenys 

afectats pel foc. Essent aquestes les 

funcions principals, la feina que 

realitzen les A D F no acaba aquí, 

s'estén a d'altres tasques: 

- Elaboració i execució col·lectiva 

de programes de vigilància i 

prevenció d'incendis forestals. 

- Col·laboració activa en l'orga

nització, el control Í l'execució 

de mesures dictades o que es 

dictin per la Direcció compe

tent en matèria de prevenció, o 

a m b qualsevol altra que tingui 

autoritat Í competència en la 

lluita contra els incendis fores

tals. 

- Realització de campanyes de di

vulgació entre els titulars de 

terrenys forestals sobre les ac

cions de prevenció i lluita con

tra els incendis forestals. 

- Sensibilització sobre la població 

rural i urbana en el territori de 

les ADE 
- Execució de plans de prevenció 

d'incendis, creació Í manteni

ment d'infrastructura, xarxa de 

camins i punts d'aigua. 

- Suport a l'extinció d'incendis 

forestals. 

- Altres activitats de protecció de 

la natura i d'educació i sensibi

litat ambiental. 

Cada A D F decideix, segons el 

territori que 1Í pertoqui, la disposi

ció de personal i les capacitats d'ac

tuacions, quines fiancions han de 

realitzar, ja que a més de la preven

ció d'incendis hi ha A D F que arre

glen fonts, reconstrueixen refugis; 

fan de suport logístic en diverses 

activitats del seu municipi... 

A Argentona l'ADF Serra 

de Marina 

A cada comarca de Catalunya 

les A D F tenen un tarannà dife

rent. Al Maresme el pes de l 'ADF 

la donen els voluntaris Í voluntà

ries de cada municipi , a la nostra 

comarca tenim 11 A D F que in

clouen 27 municipis del Maresme 

i 7 municipis del Vallès i aquestes 

A D F estan federades a la Federa

ció de les A D F del Maresme. 

Argentona forma part de 

l 'ADF Serra de Marina, que 

inclou a més els municipis de Dos

rius, Mataró, Arenys de M u n t , La 

Roca del Vallès i Vilanova del 

Vallès i que funciona des de l'any 

1989. El primer president fou l'ar-

gentoní Salvador Dangla i Carbo

nell. Actualment presideix l'entitat 

Josep Rovira Í Martorell, propieta

ri forestal de Dosrius. El cap ope

ratiu de l 'ADF és el mata ron í 

Vicenç Ribas Í Latorre. 

La tasca primordial en les fei

nes de prevenció d'incendis han 

estat centrades en dos aspectes 

fonamentals: 

Una de les tasques 

de l'ADF! manteniment 

de camins forestals 

d'Argentona 
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Trobada d'ADF 

de Catalunya 

1. Promoure l'elaboració dels PPI 

dels municipis que pertanyen a 

l 'ADF Serra de Marina, amb les 

infrastructures del territori 

correctament detectades; ca

mins, punts d'aigua, zones de 

baixa càrrega de combustible, i 

recuperació i man ten imen t 

d'activitats agrícoles. Així com, 

l'execució dels màxim nombre 

d'aquestes infrastructures per 

tal de mantenir-les adient i ope

ratives en qualsevol moment . 

2. La gestió de l'espai i conscien

ciació als propietaris de la ne

cessitat de dur a terme l'elabora

ció i posada en pràctica del 

major nombre possible de Plans 

Tècnics de Gestió i Millora 

Forestal (PTGMF) . 

Per poder desenvolupar el pri

mer aspecte, les actuacions es 

basen en els següents àmbits: pri

mer, aprofitar els serveis i les sub

vencions de diferents administra

cions per tal d'executar aquestes 

casques i segon, i no menys impor

tant, la dedicació voluntària del 

personal de l'ADF, que sobretot els 

caps de setmana es dedica a fer 

diferents tasques de manteniment 

d 'algunes de les infrastructures 

anomenades anteriorment, ja que 

els nostres mitjans no ens perme

ten executar obra nova. 

Tot això s'ha desenvolupat al 

llarg d 'aquests anys de manera 

constant i silenciosa i dintre de les 

possibilitats i límits de la pròpia 

A D F Serra de Marina. Cal tenir 

en compte que l 'ADF Serra de 

Marina està formada per sis muni 

cipis, té gairebé 120 voluntaris i 

voluntàries i una superfície de 

9.000 ha forestals, i que a tall d'e

xemple, amb els PPI (Plans de Pre

venció d'Incendis) dels sis munici

pis sumem un total de 280 Km de 

camins i pistes forestals de la xarxa 

bàsica, sense comptar la resta de 

camins i caminets que també 

intenten conservar. 

El tarannà de l 'ADF Serra de 

Marina no ha estat gaire propens 

a dona r projecció externa a cotes 

aquestes tasques però és impor

tant presentar la feina tan valuo

sa i necessària que fan les A D F en 

el nostre territori , i en aquest cas, 

a casa nostra. I aquesta feina va 

ser reconeguda l'any 2004 a m b el 

Premi Rossend Montané , que 

atorga la D iputac ió de Barcelo

na mit jançant l 'Oficina Tècnica 

de Prevenció d ' Incendis Forestal. 

Aquest guardó premia l'obra de 

prevenció d ' incend is forestals 

millor adaptada al paisatge i al 

funcionament dels sistemes natu

rals i compor ta a la pràctica la 

nominac ió com una de les mi

llors i més ben preparades A D F 

del país. 

Tant o més impor tan t que 

aquest premi es el reconeixement 

públic de la seva tasca. Es bo que 

la població sàpiga la feina que fan, 

en general, el voluntariat Í, en el 

cas concret de les ADF. Q u a n 

vegeu els voluntaris i voluntàries, 

que van vestits a m b samarreta gro

ga, amb els seus vehicles, també 

grocs, vigilant els nostres boscos, 

cal que sapigueu que estan prote

gint el nostre espai natural, dedi

cant hores desinteressadament a 

fer tasques de prevenció i extinció 

d'incendis forestals. 

LAF& 
CONSTRUCCrÓ, CONSERVACIÓ 

i MANTENIMENTS DE JARDINS 

CARLES TERRICABRAS 
Tel. 629 03 93 93 / Fax 93 756 08 61 
jlafont@telefonica.net 

CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 

mailto:jlafont@telefonica.net

