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L
’any 2011 va acabar amb 119 incendis a
les comarques gironines –sense comptar
la Cerdanya, comarca dividida entre la de-

marcació de Lleida i la de Girona– que es van
traduir en un total de 392,18 hectàrees crema-
des. I el que pugui passar aquesta temporada
d’estiu genera força inquietud: «Es presenten
uns mesos complicats perquè hem tingut un
hivern relativament sec i ara tampoc està plo-
vent. A més, ja portem alguns incendis impor-
tants», comenta Enric Cano, cap de la Regió d’E-
mergències de Girona (Bombers de la Gene-
ralitat). Des de principis d’any fins al passat dia

4 de juliol ja s’han originat 57 incendis a la de-
marcació, que han deixat 682,2 hectàrees cre-
mades, una xifra que quadruplica la registrada
en el mateix període de l’any passat. Bombers,
Agents Rurals i Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADF) tenen encara molt present l’incendi
que va començar el 9 de març a Solius (Santa
Cristina d’Aro) i va cremar 329 hectàrees. 
Entre ells no resulta estrany sentir a dir que

els focs s’apaguen a l’hivern i no a l’estiu. Així
ho afirma, per exemple, Hèctor Villaseñor, co-
ordinador a l’estiu de l’ADF Gavarres Marítima.
Villaseñor assegura que el model de gestió fo-

Els ulls
del bosc
Bombers, Agents Rurals i Agrupacions de Defensa Forestal
treballen de manera coordinada per intentar prevenir incendis
o aturar-los a temps en un estiu que es presenta amb molt risc
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Fotos:
1
Un agent rural me su-
rant el vent, la humi-
tat i la temperatura
en una zona forestal,
dimecres passat a
Caldes de Malavella.
2
Tres agents rurals
després de recollir
mostres de vegeta-
ció; les plantes les
porten dins dels pots
blancs que duen a
les mans.
3
Un bomber vigilant
la zona des de la
torre de guaita del
terme municipal de
Llagostera.
4
La torre de guaita
vista des del camí
que hi porta.
5
Magí Ganigué i
Clàudia Echenique,
de l’ADF Gavarres
Marítima, fent un
exercici pràctic
sobre el terreny amb
la mà nega d’aigua
que porten al seu
vehicle 4x4.

Reportatge

3 Dominical

Diumenge 15
de juliol de 2012

restal està patint un canvi i cada cop es dóna
més importància a la prevenció. «No cal tenir
tots els boscos enjardinats però sí que és ne-
cessari invertir en els plans que recomanen els
tècnics», comenta. «Encara ara hi ha qui veu la
neteja de boscos o l’habilitació de franges com
diners llençats... La gent ha d’adonar-se que el
millor incendi és el que no comença i perquè
sigui així cal que tinguem els espais naturals
nets», afegeix Gaspar Segués, coordinador de
la Federació d’ADF de Les Gavarres. 
Les ADF són associacions integrades obliga-

tòriament per ajuntaments i propietaris fores-
tals  –com a mínim hi han d’estar representats
el 20% dels propietaris de la zona que agrupa–
en què la tasca dels voluntaris és cabdal. Ac-
tualment, hi ha 64 ADF a la demarcació de Gi-
rona, algunes de les quals estan agrupades en
les quatre federacions existents: Associació
d’ADF de l’Alt Empordà, Federació d’ADF de
La Selva, Federació d’ADF de Les Gavarres-Baix
Empordà-Gironès i Federació d’ADF de la Ga-
rrotxa. A l’ADF Gavarres Marítima, per exem-
ple, hi ha 64 voluntaris i en el conjunt de la Fe-
deracció d’ADF de les Gavarres Segués calcu-
la que n’hi ha aproximadament 200.
Els voluntaris van des de pagesos i propie-

taris fins a persones que, com Clàudia Echeni-
que o Magí Ganigué, volen posar el seu granet
de sorra en la preservació dels boscos. «Crec
que qui gaudeix del bosc li ha de tornar algu-
na cosa i la meva manera de fer-ho és a través
de l’ADF», comenta Echenique. Ella és volun-
tària de l’ADF Gavarres Marítima des del 2005
i a més aquest estiu està contractada com a au-
xiliar de prevenció d’incendis gràcies al con-
veni que enguany han signat la Diputació de

Girona i la Federació d’ADF de Les Gavarres.
Concretament són 12 les persones que han es-
tat contractades per a aquesta campanya d’es-
tiu entre totes les ADF que formen part d’a-
questa federació. Segués es mostra satisfet amb
les contractacions d’aquest any i amb el canvi
de model que s’ha produït: «Amb les retallades
un dels inconvenients és que som menys i un
dels aventatges és que nosaltres ens hem en-
carregat de la selecció i la contractació. És el
que havíem defensat sempre i això ens ha per-
mès contractar persones que encaixen millor
amb la nostra manera de treballar».
Per la seva part, Martí Pujals, coordinador de

l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Gi-
rona, també valora positivament la decisió pre-
sa aquest any, en què la Diputació ha signat
convenis similars al comentat amb les quatre
federacions d’ADF gironines: «Donem diners a
les ADF perquè contractin personal. Conside-
rem que són gent que vocacionalment està molt
pel territori i se’l coneixen molt bé».

MILLOR PREVENIR QUE CURAR
Bombers, Agents Rurals i ADF treballen frec a
frec per a la prevenció i l’extinció però sempre
intentant no trepitjar-se. Enric Cano destaca la
complementarietat de les tasques de vigilància
dels tres organismes: «Els Bombers tenim onze
torres de guaita distribuides per tota la demar-
cació i una càmera fixa als Àngels. Fa un temps
les vam haver de reduir per tema de riscos la-
borals però això ha quedat solucionat amb les
ADF (assegura que abans de la reducció hi ha-
via duplicitats i algunes zones estaven doble-
ment vigilades). Elles ens envien cada dia la
seva ruta de vigilancia». Des del que es coneix

com a Sala Central del Cos de Bombers, ubi-
cada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), i en
coordinació amb els Agents Rurals, cada dia es
determina si cal fer rutes específiques o vigilar
zones concretes. Així ho explica el cap de la
Regió d’Emergències de Girona i afegeix que
si un dia determinat una torre de guaita queda
sense vigilant es coordinen amb la resta de cos-
sos per cobrir el buit. 
Els Bombers realitzen una vigilància majori-

tàriament estàtica mentre que Agents Rurals i
ADF es mouen pel territori en funció de les ru-
tes que consideren prioritàries en funció de fac-
tors diversos. Entre aquests destaquen les con-
dicions climàtiques del moment i el nivell de
risc d’incendi establert pel Pla Alfa que elabo-
ra el mateix cos d’Agents Rurals. «En un dia, fent
ruta, et pots fer tranquil·lament 180 quilòme-
tres», comenta Hèctor Villaseñor. Els Agents Ru-
rals, a més, realitzen vigilància aèria amb un
helicòpter propi de la regió de Girona i tenen
personal distribuit per tot el territori: «La vigi-
lància estàtica no és la nostra manera d’actuar»,
assegura Dalmases.
Els tres cosos no tan sols es diferencien en la

manera de fer durant l’estiu. A l’hivern, els Bom-
bers no realitzen tasques de prevenció de ma-
nera directa sinó que, tal i com afirma Enric
Cano, intenten organitzar reunions conjuntes
en les quals exposen el que interessaria que
fessin les ADF a nivell preventiu i escolten les
propostes que porten les mateixes. Gaspar Se-
gués en dóna més detalls: «Durant l’hivern fem
reunions a nivell de massissos i posem en comú
les línies de treball que tenim en marxa o pen-
sades per tal de coordinar les feines que es fa-
ran». El coordinador de la
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Fotos:
6
Agents Rurals reco-
llint mostres de vege-
tació a Caldes de
Malavella.

Federació assegura que aquest
model va començar a les Gavarres i que no es
fa així a tot Catalunya. A les reunions de les
quals parla Segués hi assisteixen representants
del Consorci de les Gavarres, els Bombers, els
Agents Rurals, els tècnics de medi ambient i les
ADF de la zona. 

La prevenció és una de les tasques principals
de les ADF. Hi ha agrupacions en les quals a
l’hivern els voluntaris queden cada dissabte per
realitzar tasques de desbrossament, neteja de
camins, creació de franges... La importància d’a-
questes accions –en alguns casos realitzades
per voluntaris de les ADF i en d’altres finança-
des per administracions públiques– a vegades
costa de veure i així ho reconeix Ignasi de Dal-
mases, cap dels Agents Rurals a la regió de Gi-
rona: «Són actuacions molt importants que cal
explicar-les bé als ciutadans ja que la valoració
dels resultats és complicada: mai sabrem el que
hauria passat si ni s’hagués netejat un bosc o
desbrossat un marge...». «A Solius el foc es va
aturar justament a una zona on hi havia una
franja de protecció de baixa càrrega», detalla
Dalmases i afegeix que en aquell moment tant
el departament d’Agricultura com els Bombers
van valorar molt positivament que s’hagués
près aquella mesura de prevenció a la zona. 

Les tasques de prevenció dels Agents Rurals
divergeixen de les que fan les ADF. El cos del
departament d’Agricultura s’encarrega del con-
trol i la supervisó però no entra dins les seves
tasques intervenir de manera directa sobre el
terreny. A l’hivern, els Agents Rurals vigilen
quatre zones concretes: línies elèctriques, ca-
rreteres, vies fèrries i urbanitzacions. Concre-
tament, controlen que el perímetre estigui en
bones condicions i que no hi hagi una vegeta-
ció excessivament abundant que pugui con-
vertir-se en combustible potencial quan co-
menci a secar-se. Tots els perills que troben els
comuniquen al gestor de la infraestructura per-
què hi posi remei. «Accions d’aquest tipus do-
 nen tranquil·litat al ciutadà», valora Dalmases. 

LA IMPORTÀNCIA DE SUMAR ESFORÇOS
Tanmateix, la cooperació entre les tres orga-
nitzacions no tan sols es limita a la vigilància i
a la prevenció. Quan es declara un incendi,
Bombers, ADF i Agents Rurals es troben de nou.
Els dos primers s’encarreguen de l’extinció
mentre que els Agents Rurals n’intenten esbri-
nar les causes: «La investigació comença quan
s’està anant cap al lloc del foc, preguntem a to-
thom que ens creuem pel camí i ens fixem en
qualsevol aspecte que considerem sospitós
com poden ser les roderes d’algun cotxe», ex-
plica Ignasi de Dalmases, qui afegeix que te-
nen agents distribuïts per tot el territori per po-
der començar la investigació el més ràpid pos-
sible. Els agents que s’encarreguen són perso-
nes especialitzades que reben el nom d’agents
majors. 

Els voluntaris i auxiliars de prevenció de les
ADF poden ajudar als Bombers en cas d’in-
cendi. «Als voluntaris quan arriben se’ls fa un
carnet que pot ser groc o verd. El groc permet
fer la primera intervenció a l’espera que arribi
el camió de Bombers i entrar a foc per a aju-
dar-los en cas que ens ho demanin. Amb el car-
net verd no es poden fer tasques de suport a
l’extinció», explica Gaspar Segués. Enric Cano,
cap de la Regió d’Emergències de Girona dels
Bombers, assegura que sempre tenen les ADF
en ment i que proporcionen una gran ajuda en
el suport a l’extinció: «Molts cops, per petit que
sigui el foc, truquem a les ADF perquè estiguin
a punt per si necessitem reforç».

Els Agents Rurals tenen tres línies de treball
principals: prevenció d’incendi, investigació de
les causes i perimetratge de la superfície afec-
tada pels focs. El primer d’aquests eixos d’ac-
tuació contempla l’elaboració del Mapa de pe-
rill i la fixació del Pla Alfa, el qual serveix per
definir les actuacions de vigilància i prevenció
que han de realitzar els efectius desplegats a
cada zona. Tanmateix, aquestes eines i proce-
diments no només els utilitza el cos d’Agents
Rurals sinó que també són de gran utilitat per
les ADF i fins i tot pels Bombers.  

Segués explica que cada dia es reparteixen
el efectius dels quals es disposa, siguin auxi-
liars contractats durant la temporada d’estiu o
voluntaris, en funció del risc que estableix el
Pla Alfa: «Si hi ha nivell 0, fem una vigilància
més relaxada i en alguns casos l’Hèctor i jo ens
quedem a enllestir documentació o a replan-
tejar rutes de vigilància. Si hi ha Alfa 1 sortim a

fer una mica de vigilància i si el nivell és de 2
o 3, tots, absolutament tots, sortim a vigilar».
Depenent del perill diari d’incendi forestal es
gradua el Pla Alfa en una escala de quatre ni-
vells, del 0 al 3: el nivell 1 implica vigilància
prioritària d’incendi forestals o zones d’espe-
cial risc, el 2 vigilància exclusiva i el 3 suposa
a més la restricció d’accés a massissos forestals. 

Ignasi de Dalmases explica què es té en
compte per a l’elaboració del Pla Alfa: «Ve do-
nat per les condicions meteorològiques, per la
informació que extraiem de les mostres de ve-

getació que recollim periòdicament i en mo-
ments concrets també es tenen en compte al-
tres factors com per exemple la sega dels
camps, que comporta un risc afegit per la pos-
sibilitat que les màquines emetin guspires». El
coneixement directe de l’estat de la vegetació
aporta informació de gran valor. Les mostres
recollides a punts concrets de la demarcació de
Girona com Port de la Selva o Caldes de Mala-
vella s’envien al laboratori de Barcelona on, se-
gons destaca Dalmases, es para especial aten-
ció als nivells d’humitat de les plantes. 
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LES CAUSES DELS INCENDIS A GIRONA (2011)

GRUP DE CAUSES DETALL DE CAUSES INCENDIS FORESTALS %

Causes naturals (2,52%) Llamp 3 2,52
Negligències (43,70%) Altres negligències 6 5,04

Crema agrícola 13 10,92
Crema de matollar 1 0,84
Crema de pastures 1 0,84
Crema deixalles 3 2,52
Fogueres 8 6,72
Fumadors 9 7,56
Treballs forestals 11 9,24

Accidents (15,13%) Línies elèctriques 4 3,36
Maniobres militars 8 6,72
Motors i màquines 6 5,04

Intencionats (28,57%) Intencionat 34 28,57
Causa desconeguda (8,4%) Causa desconeguda 10 8,40
Revifats (1,68%) Revifats 2 1,68

FONT: ÀREA REGIONAL DEL COS D’AGENTS RURALS A GIRONA

Dels 119 incendis que hi va haver l’any pas-
sat a la regió de Girona, les investigacions du-
tes a terme pels Agents Rurals assenyalen
que la majoria van ser fruit de negligències,
principalment comeses en cremes agrícoles

i treballes forestals. Tanmateix, destaca tam-
bé el nombre de focs prodïts per burilles mal
apagades, un total de 9 a tota la demarcació.
Gairebé un 30% van ser intencionats, per-
centatge que es va traduir en 34 incèndis.  
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Fotos:
7
Hèctor Villaseñor
examina la zona
plena de deixalles
que van trobar el
passat divendres 7
de juliol al Turó del
Ronquillo (Calonge). 
8
Hèctor Villaseñor, a
l’esquerra, i Gaspar
Segués, exampinant
el mapa de la zona
que cobreix l’ADF
Gavarres Marítima.
9
Clàudia Echenique i
Magí Ganigué des-
enrotllant la mànega
que porta incorpora-
da el vehicle de
l’ADF.
10
Ganigué i Echenique
vigilant des de dalt
de tot del Turó del
Ronquillo, amb la
platja de Sant Antoni
de Calonge al fons.

Un matí amb l’ADF

D
ivendres 7 de juliol. Són les 12 del mig-
dia i el parc de Bombers de Calonge ja
fa hores que té totes les portes obertes.

Entre els camions vermells i blancs hi ha qua-
tre 4x4 grocs amb llums prioritaris a dalt. No
són cap dotació nova del Cos de Bombers
sinó els cotxes de l’ADF Gavarres Marítima,
la qual agrupa cinc municipis: Calonge, Cas-
tell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Palamós
i Sant Feliu de Guíxols. Gaspar Segués ens es-
pera per resumir-nos el funcionament de les
ADF abans de començar amb la vigilància.
Mentrestant, Clàudia Echenique i Magí Gani-
gué es preparen per començar una jornada
de treball sota el sol que comença a picar. Tot
i així, se’ls veu relaxats. Ahir al vespre va plou-
re i tot el Baix Empordà es troba en nivell de
risc 0 segons el Pla Alfa. Poden respirar tran-
quils després d’uns dies d’Alfa 1 i 2. 
Echenique i Ganigué són voluntaris durant

l’hivern de l’ADF Gavarres Marítima i l’ADF
Gavarres Nord, respectivament. Aquest estiu
treballen junts i amb contracte gràcies a la
subvenció de la Diputació de Girona. Clàu-
dia Echenique va començar com a voluntària
el 2005 i al cap de dos anys va obtenir el car-
net groc. El 2009 va ajudar els Bombers en
l’extinció d’un incendi per primera vegada.

Era a Pals. Tot i que ja han passat tres anys,
ho recorda com si fos ahir: «En aquell moment
tens l’adrenalina als núvols i tens dubtes...
protocolàriament ho saps, però a la pràctica
tot canvia. Vols fer molt fins que t’adones que
si no et calmes no faràs res». Ganigué encara
no ha hagut d’entrar en cap incendi. Ell va
començar com a voluntari a l’ADF Gavarres
nord aquest hivern i el fet de superar amb
molt bona nota les proves de selecció li ha
permès que la federació el contracti per a
aquesta campanya d’estiu. Per Ganigué, el mi-
llor de formar part d’una ADF és «no estar de
braços creuats i sentir que pots fer alguna cosa
per protegir un territori que aprecies».

REVISAR L’EQUIP
Com cada dia, abans d’agafar el 4x4, Echeni-
que i Ganigué comproven que tinguin tot el
material: prismàtics, transmissor, mapa, el di-
pòsit de 500 litres d’aigua ple... Sense man-
dra per la calor que els espera agafen el cot-
xe i es dirigeixen cap al Turó del Ronquillo.
Abans d’arribar detecten una acumulació de
brossa al marge del camí. Ganigué hi fa una
fotografía i darrere seu, Gaspar Segué i Hèc-
tor Villaseñor –que de manera excepcional
els acompanyen– baixen a mirar-s’ho. La ruta

segueix fins a dalt del turó, des d’on es té una
molt bona panoràmica de la zona. Echenique
i Ganigué s’asseuen a les roques que hi ha a
dalt de tot amb els prismàtics en mà i el trans-
missor a punt per si veuen alguna columna
de fum. En cas de fer-ho, el protocol és clar:
avisar ràpidament la central des d’on ells ma-
teixos o els Bombers comproven de què es
pot tractar. Aquesta és la seva rutina. 
Si es detecta algun incendi, les coses can-

vien. Els membres amb carnet groc de les ADF
tenen capacitat de fer la primera intervenció.
En cas que els Bombers demanin la seva aju-
da, les ADF es reparteixen per la zona de l’in-
cendi segons les ordres que els Bombers els
donen al que es coneix com a «punt de tràn-
sit», una zona habilitada des d’on es distri-
bueixen els efectius. Echenique va viure
l’últim foc important al Baix Empordà en pri-
mera persona i afirma haver estat divuit ho-
res seguides treballant colze a colze amb els
bombers. Segués i Villaseñor també recor-
den l’incendi de Solius com unes jornades
dures.
La del passat dia 7, en canvi, no ho va ser

gens, de dura, excepte per la intensa calor
que va acompanyar tota la guàrdia. La re-
cerca de fum va ser, per sort, infructuosa./L.Q.
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