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• Què són les ADF?
Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions sense ànim de lucre formades per
propietaris forestals, ajuntaments, associacions de defensa de la natura i organitzacions
professionals agràries.

• Quines són les seves funcions?
La finalitat d’aquestes agrupacions és la prevenció i lluita contra incendis forestals. Per
això, col·labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de
sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts
d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals.

• Com puc col·laborar amb l’ADF?
Dins de cada ADF, hi podem trobar el grup d’intervenció, format per voluntaris que
col·laboren en l’extinció dels focs forestals i que tenen el carnet groc.
Els voluntaris que no pertanyen al grup d’intervenció, participen en la prevenció, la
vigilància i la resta de feines, i tenen el carnet verd.
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Els grans incendis patits pel nostre municipi

— 1994
Total 964 Has (559
Has a Olèrdola)

— 2003
Total 137 Has
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El risc d’incendi a Catalunya
El risc d’incendi forestal s’avalua diàriament i es plasma als mapes de perill d’incendi i
el mapa de Pla Alfa.

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/
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Què podem aportar des de l’ADF d’Olèrdola?
Poca capacitat d’extinció
Tenim un capacitat d’extinció limitada per la qual cosa la nostra funció no
pot ser la intervenció directa.
Podem establir punts de càrrega d’aigua i punts fixes de defensa perimetral
a les urbanitzacions.

Coneixement del territori
Acompanyar i guiar als Bombers de la Generalitat i altres ADF’s en les
tasques d’extinció en el nostre municipi.
Tasques logístiques, d’avituallament i comunicació en cas d’incendi forestal
al nostre municipi.

Prevenció
Vigilància i detecció de punts i situacions de risc.
Manteniment i senyalització de camins.
Revisió de hidrants i punt d’aigua.
Preparació i revisió dels plans de emergències i evacuació de les
urbanitzacions i masies.
Neteja de boscos i manteniment de les franges perimetrals.
Organitzar campanyes ciutadanes de conscienciació.
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La web com eina d’informació i divulgació
Ens trobareu a http://www.olerdola.org/
Informació meteorològica en temps real
Disposem d’una estació meteorològica al nucli de Moja que ens permet fer un
seguiment de les condicions meteorològiques així com fer una estimació del risc
d’incendi. Aquesta informació es troba disponible en temps real a la web.
Cartografia informativa del PAM
Mitjançant la tecnologia de GoogleMaps estem en procés de cartografiar tota la
informació referent al PAM com ara camins, punts de risc, punts d’aigua, nuclis de
població amb risc, etc..
Textos de formació
A la secció de biblioteca disposeu de diferents textos de formació i divulgació i
formació.
Sistema d’alertes via SMS
El servei d’alertes SMS ens permet contactar ràpidament amb tots el voluntaris i
l’ajuntament per garantir una ràpida resposta en cas d'emergència.

Altres webs amb informació referent als ADF’s
Federació de ADF’s Penedès/Garraf
Secretariat ADF Catalunya

http://www.adfpg.org/
http://sfadf.org/
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Formació dels nous voluntaris
La formació dels nous voluntaris es durà a terme en col·laboració amb la Federació
d’ADF Penedès-Garraf. Aquesta formació inclou diferents temes:
Conceptes bàsics dels incendis forestals.
Legislació de prevenció d’incendis forestals.
Transmissions i comunicacions via ràdio.
Cartografia.
Intervenció i extinció.
Es programaran diferents pràctiques al llarg de l’any per tal familiaritzar-se amb els
protocols de vigilància, comunicació i intervenció.
També tenim previst organitzar altres activitats de caire mes lúdic que ens permetin
conèixer el territori com ara petites excursions a peu o BTT pel municipi.

Apunta-t'hi i col·labora amb el medi ambient!
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