ADF DEFENSORS DEL BOSC
Navàs – Castellnou de Bages
Súria – Santpedor - Callús

INFORME ANUAL
ASSEMBLEA 2011
Ruta 4x4
El mes de Maig de l’any passat vam celebrar la XIV ruta en 4x4. En aquesta vam recórrer
camins dels municipis de Castellnou i Santpedor; va ser una ruta recuperada de dos anys
enrera, ja que en aquella ocasió no es va poder fer a causa del mal temps. I van assistir un
gran nombre de vehicles i vam acabar fent un berenar al Sindicat de Santpedor.

Subvencions i ajuts
Com cada any l’ADF ha obtingut subvencions de la Generalitat i de la Diputació. La subvenció
de la Generalitat la destinem bàsicament al manteniment i adquisició de material. Enguany, la
part d’adquisició s’ha dedicat a la compra d’un vehicle pick-up 4x4 amb equip d’extinció
incorporat, que l’ubicarem a Callús. També hem adquirit mànegues, bifurcacions, reduccions i
una emissora. Pel què fa al manteniment, s’han comprat ulleres i guants i s’han pagat
assegurances i reparacions diverses de cubes i vehicles.
La subvenció de la Diputació s’ha destinat bàsicament a repàs, manteniment i arranjament de
camins, instal·lació de senyals d’ubicació i instal·lació d’un hidrant. Per municipis, els imports de
les obres són els següents:
Callús

6.191,80 €

Castellnou de Bages

15.495,00 €

Navàs

37.276,00 €

Santpedor

5.409,00 €

Súria

12.615,00 €

Total ADF Defensors del Bosc
Import total de la subvenció

76.986,80 €
72.557,42 €

En el concepte de subvencions addicionals, mitjançant la subvenció bianual per a punts d’aigua
del departament de Medi Ambient (25.000€/dipòsit) hem demanat construir un dipòsit a St.
Genís, però desprès de la valoració per part del departament, la puntuació obtinguda no ha
estat suficient per concedir-nos la subvenció. Tanmateix sí que ens han concedit l’apartat de
camins, amb l’arranjament de camins a Navàs, Castellnou, Castelladral i Callús, per un total de
25 km (813 €/km, que fan un total de 20.340€).
Pel què fa a la subvenció per l’arranjament de punts d’aigua, aquest any no ha sortit la
convocatòria.

Intervencions estiu 2010
Seguint la tònica de l’estiu del 2009, l’estiu passat ha estat molt tranquil. La nostra ADF
pràcticament no ha intervingut en cap extinció d’incendi.

Altres activitats
Com cada any s’ha organitzat la ruta 4x4.
Continuem col·laborant amb activitats organitzades per la Federació d’ADF, com ara el curset
per a voluntaris, amb una edició celebrada a Callús durant 3 dissabtes del mes de maig. Com
sempre les valoracions dels propis voluntaris han estat bones, trobant molt adequat el temari
del mateix.
Com ja es va comentar a l’assemblea de l’any passat, les condicions per col·laborar en una
extinció d’un incendi s’estan endurint. En aquest sentit, és imprescindible que tot voluntari de
l’ADF obtingui el carnet oficial del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
D’aquest carnet en tenim dues modalitats: carnet verd que només identifica al voluntari com a
membre de l’ADF (utilitzable per casos de logística, avituallament, ...) i el carnet groc que
identifica al titular com a personal del grup d’intervenció de l’ADF, necessari per actuar al foc i
per identificar-se en els controls. Des de cada grup de voluntaris a nivell municipal ja s’ha
informat de la documentació a presentar però la recordem breument:
•
•
•
•
•
•

Fitxa de voluntari
Certificat metge
2 fotos carnet
Fotocopia DNI
Signar imprès model A o B, segons modalitat de carnet
Signar manifest i document LOPD

Finalment, aquest 2010 ens em presentat a la convocatòria del premi Palestra a la organització,
que convoca la Diputació de Barcelona. Vam presentar el nou local dels voluntaris de Callús
juntament amb el vehicle pick-up que hem comentat a l’apartat de subvencions i també la
construcció de la nova web de l’ADF, com a model d’eina per accedir a dades, documents,
mapes, ... d’una manera ràpida en cas d’incendi. Aquesta vegada no vam tenir la sort
necessària i no vam aconseguir el premi; tot i així vam ser obsequiats amb un lot de material
per a extinció d’incendis per valor de 2.000€.

Actuacions futures
Seguint amb el què hem comentat en el primer apartat de l’informe, organitzarem la ruta en
4x4; serà la XV edició amb el recorregut encara per concretar i convocada pel dia 9 d’abril si no
hi ha cap canvi d’última hora. Us hi esperem a tots.
Potenciarem, mantindrem i donarem a conèixer la web per tal de que sigui una eina útil i eficaç
per a tota la organització, així com una eina de dinamització del voluntariat.
Creiem convenient que cada municipi organitzi de manera puntual, alguna trobada entre els
seus integrants per tal de recordar els procediments bàsics en cas d’incendi, així com per fer
treballar les emissores, les cubes, .... Són bones ocasions per resoldre dubtes i per millorar
l’intervenció en els incendis.
Col·laborarem en el sistema de vigilància proposat per la Diputació.
Res més, no cal dir que se teniu alguna suggerència, la Junta està oberta per tal de millorar
l’actuació de l’ADF.

