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Calendari 
Del 14 de juny al 5 de setembre de 2021 

Horari 
L’horari del dispositiu s'adaptava al nivell de risc d’incendi existent: 

• De 8.00 a 15.00 en dies de baix risc (ALFA 0 i 1) 
• De 12.00 a 19.00 en dies d’alt risc (ALFA 2 i 3) i caps de setmana 

Efectius 
Cada dia el dispositiu el formaven 4 vehicles d’intervenció immediata (BRL) amb una dotació 
d’un mínim de dos oficials de prevenció d’incendis forestals distribuïts al territori de la següent 
manera: 

◦ 1 vehicle al massís d’Ardenya - Cadiretes 
◦ 2 vehicles al massís de Les Gavarres 
◦ 1 vehicle al massís del Montgrí 

 
Per tal de cobrir els torns necessaris per a donar a aquest servei es van contractar un total de 
12 oficials de prevenció d’incendis forestals. La selecció d’aquests es va fer per un procés obert 
i transparent on es valoraven coneixement teòrics i pràctics relacionats amb la tasca a 
realitzar. 

Coordinació 
La Federació destinava un coordinador comarcal ADF de guàrdia amb un vehicle d’intervenció, 
apart dels del dispositiu, per organitzar i respondre a qualsevol incidència o necessitat que 
pogués sorgir. Un altre coordinador estava de reguarda per si feia falta activar-se. La 
comunicació entre els vehicles i coordinació es realitzava tant per radio, telèfon o canal de 
Telegram. 

Nivell de risc 

Dedicació principal segons el nivell de risc risc 



 

 

Formació 
Durant els primers cinc dies del dispositiu el personal contractat va rebre una formació 
específica per la tasca que havien de realitzar: 

• Competències, organització i procediments de les ADF 
• Coneixement del territori i radiocomunicacions 
• Primers auxilis 
• Normativa forestal 
• Coneixement i pràctica d’intervenció amb vehicles ADF (BRL) 
• Suport a la primera intervenció amb Bombers i coneixement dels camions de Bombers 

(BRP) 
• Seguretat i procediments de primera intervenció i seguretat en el treball forestal de 

prevenció 
• Manteniment i reparació de maquinària forestal 
• Coneixement de les espècies naturals d’interès 
• Minimització de l’afectació de la prevenció d’incendis en l’entorn natural a protegir 

Treballs de prevenció d’incendis 
En dies de baix risc d’incendi, ALFA 0 i ALFA 1 els efectius del dispositiu en horari de matins han 
executat els següents treballs: 

Vigilància 
Els dies de més alt risc, ALFA 2 i ALFA3 s’han realitzat un total de 21.692 km de rondes de 
vigilància i informació al llarg dels tres massissos 

o 5.463 km de ronda al massís d’Ardenya - Cadiretes  
o 11.486 km de ronda al massís de Les Gavarres 
o 4.733 km de ronda al massís del Montgrí 



 

 

 

Primeres intervencions 
Durant les jornades de vigilància les unitats del dispositiu van realitzar un total de 22 primeres 
intervencions: 

Tancaments de massís en nivell de risc ALFA 3 
Durant el període del servei de prevenció d’incendis s’ha col·laborat amb el Cos dels Agents 
Rurals en l’obertura de panells de tancament d’accés i control de presència dins la zona 
tancada. 

 

 
 



 

Inventari de punts d’aigua 
Durant les rondes de vigilància s’ha realitzat un seguiment i inventari de l’estat de la xarxa 
bàsica de punts d’aigua dels diferents massissos. 

Altres tasques realitzades 
• Informació a transeünts i visitants sobre normativa i rutes 
• Acompanyament de persones en ruta en risc per males condicions climatològiques o 

desorientades 
• Guàrdies preventives durant treballs agrícoles i forestals amb risc 
• Manteniment de senyals i indicadors 

Relació de despeses 
 

 

 

 

 

Agraïments 
L’especial agraïment a: 

• Xavier Quintana (Federació ADF La Garrotxa) per la formació en primers auxilis 
• Lluís Salichs (Cos d’Agent Rurals) per la formació en normativa forestals 
• Jaume Remot (Agrupació naturalista Sterna) per la formació en especies d’especial 

interès i com minimitzar l’impacte de la prevenció en l’entorn natural 
• Bombers del Parc de Vall d’Aro per l’especial atenció i explicacions en la visita al parc 

per conèixer el seu material i com treballar conjuntament en una primera intervenció 
• Robert Palancar, Josep Maria Casellas, Aniol Duran, Fèlix Fures i Adrià Martínez per les 

hores de voluntariat dedicades al dispositiu. 
• Muhcine Boughart per la gran quantitat de dies que ha col·laborat voluntàriament al 

dispositiu amb dedicació i entusiasme.  
• Tota la resta de voluntaris i col·laboradors que d’una manera o altre han ajudat a fer 

possible i millor el servei. 
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