
AJUDA’NS	  A	  CUIDAR	  EL	  BOSC	  

	  
	  

8ª.	  Setmana	  del	  Bosc	  
22	  d’octubre	  de	  2022	  



El	  foc	  el	  perill	  número	  1	  del	  bosc	  

•  2022 	  293.000	  hectàrees	  cremades	  a	  Espanya	  
(fins	  el	  31	  d’agost)	  

5.842	  hectàrees	  cremades	  a	  Catalunya	  
(fins	  el	  16	  d’octubre).	  	  
Corresponents	  a	  611	  incendis	  



	  	  ADF	  
Agrupacions	  de	  Defensa	  Forestal	  

	   	   	   	  	  
	  

•  Elaborar	  i	  executar	  programes	  de	  prevenció	  i	  vigilància	  incendis	  forestals	  
•  Creació	  i	  manteniment	  infraestructures,	  camins	  i	  punts	  d’aigua	  
•  Divulgació	  mesures	  de	  prevenció	  entre	  els	  Ctulars	  del	  terrenys	  forestals	  
•  Campanyes	  de	  sensibilització	  població	  urbana	  i	  rural	  
•  Suport	  a	  l’exCnció	  
•  Impulsar	  les	  reforestacions	  i	  aforestacions	  

Són	  una	  eina	  d’intervenció	  de	  la	  societat	  civil	  en	  la	  protecció	  
dels	  boscos	  contra	  les	  grans	  pertorbacions	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  OBJECTIUS	  

DES	  DE	  1986	  



ADF	  FORESTEC	  Sant	  Celoni	  

•  Es	  va	  fundar	  l’abril	  de	  1987	  
•  És	  l’ADF	  número	  117	  

•  www.adfforestec.org	  



Àmbit	  de	  l’ADF	  FORESTEC	  

	  Terme	  municipal	  de	  Sant	  Celoni: 	  6.500	  hectàrees.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  5.400	  hes	  boscoses	  



•  Con\nuum	  boscós	  

•  Relleu	  accidentat,	  amb	  nombroses	  valls	  i	  sots	  
que	  el	  fan	  intricat	  de	  di_cil	  reconeixement	  

Caracterís\ques	  del	  terme	  	  
de	  Sant	  Celoni	  











Les	  eines	  (1)	  
•  El	  PPI	  (Pla	  Prevenció	  Incendis)	  

•  Ordenar	  i	  ges\onar	  les	  
infraestructures	  

•  Reduir	  la	  vulnerabilitat	  

•  Minimitzar	  l’emergència	  

•  Punts	  d’aigua	  
•  Pistes	  Forestals	  
•  Senyalització	  

•  Franges	  baixa	  combus\biitat	  
•  Àrees	  estratègiques	  de	  ges\ó	  
•  Rebaixar	  densitat	  en	  punts	  

crí\cs	  



PPI	  2021	  –	  Arranjament	  pistes	  forestals	  



PPI	  2021	  –	  Arranjament	  pistes	  forestals	  



PPI	  2021	  –	  Arranjament	  pistes	  forestals	  



PPI	  2021	  –	  Arranjament	  pistes	  forestals	  



PPI	  2021	  –	  Arranjament	  pistes	  forestals	  



Les	  eines	  (2)	  
•  El	  PVI	  (Pla	  Vigilància	  Incendis	  )	  

•  Dissuassió	  

•  Protecció	  del	  medi	  

•  Detecció	  abocaments	  
•  Revisió	  línies	  elèctriques	  

•  Barbacoes	  
•  Ús	  d’eines	  
•  Cremes	  	  
•  …	  

•  Recollida	  deixalles	  
•  Acampades	  o	  festes	  no	  

autoritzades	  
•  Rebaixar	  densitat	  en	  punts	  crí\cs	  
•  Incidències	  en	  infraestructures	  
•  Emergències	  	  (112)	  



Paper	  de	  l‘ADF	  

•  Què	  aporta	  l’ADF?	  

CONEIXEMENT	  DEL	  
TERRITORI	  
	  

PRESÈNCIA	  COTIDIANA	  

DISPONIBILITAT	  



•  Vetllar	  per	  la	  implementació	  de	  les	  previsions	  
del	  PPI	  (Diputació	  +	  Ajuntament)	  

•  Arranjament	  dels	  camins:	  	  
1.  	  Decidir	  quins	  es	  posen	  en	  el	  pla	  anual	  i	  vetllar	  per	  la	  seva	  

execució.	  
2.  Revisar	  el	  bon	  estat	  de	  tota	  la	  xarxa	  principal	  

•  Bon	  estat	  i	  emplenament	  dels	  punts	  d’aigua	  

Paper	  de	  l‘ADF	  (2)	  



•  Vetllar	  per	  l’execució	  i	  dels	  treballs	  forestals	  
	   	   	   	   	  (creació	  i	  manteniment)	  

	  
	   	   	  1.Urbanitzacions: 	  	  

1.  Franges	  
2.  Reducció	  vegetació	  de	  les	  parcel·∙les	  

2.	  Perímetres	  masies	  i	  edificacions	  aïllades	  
3.	  Perímetres	  protecció	  prioritària	  (PPP)	  	  i	  àrees	  
estratègiques	  de	  ges\ó	  

Paper	  de	  l‘ADF	  (3)	  



•  VIGILÀNCIA	  

• Està\ca,	  en	  els	  punts	  establerts	  
• Dinàmica	  en	  tot	  el	  terme	  municipal	  

•  (en	  col.laboració	  amb	  la	  policia	  municipal	  i	  d’acord	  amb	  el	  PVI)	  

Paper	  de	  l‘ADF	  (4)	  



•  Grup	  opera\u	  

	   	  Primeres	  actuacions	  en	  conats	  d’incendi	  abans	  no	  arribin	  
	   	  els	  bombers	  
	   	  Tasques	  d’ordenació	  del	  tràfic	  durant	  l’incendi	  
	   	  Reducció	  de	  focus	  romanents	  després	  de	  l’incendi	  
	   	  Actuacions	  en	  emergències	  diferents	  dels	  incendis	  
	   	  Desembarassar	  camins	  per	  arbres	  caiguts,	  esllavissades,	  etc	  
	   	  Auxili/rescat	  persones	  perdudes,	  accidentades,	  etc	  

	  

Paper	  de	  l‘ADF	  (5)	  


