
Acta d’assemblea 
Federació ADF Les Gavarres 

• Data: Dissabte, 6 de novembre de 2021 
• Lloc: Ajuntament de Forallac (Vulpellac) 
• Hora d’inici: 10.15 h 
• Hora de finalització: 13.10 h 

Assistència 
Representants ADF 

1. Melcior Soler, president de la federació i president de l’ADF Gavarres Marítima 
2. Jordi Canyet, vicepresident de la federació i president de l’ADF Cassà de la Selva 
3. Enric Mateu, secretari sortint de la federació i president de l’ADF Gavarres Nord 
4. Sandra Torras, tresorera de la federació i tresorera de l’ADF Puig Arques 
5. Toni Vallory, secretari entrant de la federació i president de l’ADF Girona 
6. Josep Oliveras, president de l’ADF Foixà 
7. Lluís de Manuel-Rimbau, president de l’ADF Llambilles 
8. Marc Fàbrega, president de l’ADF Estany 
9. Narcís de Puig, president ADF l’ADF Cinyana 
10. Kathrin Smithauser, presidenta de l’ADF de Quart 
11. Jordi Marques, president de l’ADF Puig d’Arques 
12. Ramon Comas, membre de la junta de l’ADF Quart 
13. Joan Sagué, tresorer de l’ADF Puig Segalar 
14. Conrad Font, secretari de l’ADF Puig d’Arques 
15. Vicenç Feliu, membre de la junta de l’ADF Foixà 
16. Anselm Díaz, coordinador comarcal de la federació i representant de l’ADF Montgrí 

Convidats 
17. Josep Maria Casellas, coordinador comarcal de la federació 
18. Francesc Cano, coordinador comarcal de la federació 
19. Jordi Arjona, coordinador comarcal de la federació 
20. Xavi Vilalta, coordinador comarcal de la federació 
21. Josep Maria González, coordinador del Servei de Mesures Penals Alternatives 
22. Mar Muñoz, delegada del Servei de Mesures Penals Alternatives 
23. Isabel Mulà, voluntària de l’ADF Foixà 
24. Joan Feliu, voluntari de l’ADF Foixà  
25. Bea Felipe, voluntària de l’ADF Estany 
26. Gaspar Segués tècnic de suport de la Federació ADF Les Gavarres 

En tota hi són representades 12 de les 15 ADF que hi són federades.  

Excusats 
S’excusen les representacions de 3 ADF federades: ADF Juià - Celrà - Sant Martí Vell , ADF Muntanyes 
de Llémena i l’ADF Llagostera.  
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Ordre del dia 
Segons convocatòria enviada a les ADF associades  el dia 22 d’octubre de 2021 l’ordre del dia és el 
següent: 

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea del 14 d’abril de 2021 
2. Revisió dels serveis i actuacions generals a data de la reunió 
3. Comptes i revisió del dispositiu de vigilància d’incendis d’Ardenya, Les Gavarres i El Montgrí 

2021 
4. Comptes generals de la Federació a data de la reunió 
5. Elecció de càrrecs de la junta 
6. Aprovació del programa de serveis i actuacions generals del 2022 
7. Aprovació del dispositiu del dispositiu de vigilància d’incendis d’Ardenya, Les Gavarres i El 

Montgrí 2022 
8. Aprovació del pressupost general 2022 
9. Adhesió i participació en un projecte europeu de la Fundació Pau Costa 
10. Col·laboració amb el Consorci de les Gavarres en un projecte de ramaderia extensiva 
11. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la reunió 
Melcior Soler dona la benvinguda i agraeix l’assistència a la primera reunió presencial de la federació 
des que va començar la pandèmia de COVID-19. Informa als assistents que hi ha com a convidats el 
Sr. Josep Maria González i la Sra. Mar Muñoz, del Servei de Mesures Penals Alternatives, que s’han 
ofert a venir a la reunió per donar a conèixer les oportunitats que ofereix el programa de treball a 
benefici de la comunitat a les ADF, i l’experiència que han tingut col·laborant amb l’ADF Gavarres 
Marítima. Melcior Soler pregunta als assistents si trobarien bé que la presentació es fes just després 
de la pausa pel cafè prevista entre el punt 5 i el 6 de l’ordre del dia. Ningú manifesta oposició i 
s’acorda fer-ho així. 

La reunió es desenvolupa seguint una presentació en PowerPoint que s’adjuntarà a l’acta com a 
Annex 1. 

 

Punt 1 - Aprovació de l’acta de la darrera assemblea del 14 d’abril de 2021 
Es pregunta als assistents si tenen alguna objecció o modificació a fer a l’acta de la darrera 
assemblea celebrada telemàticament el 14 d’abril de 2021. Es recorda que l’acta es va fer arribar a 
les ADF per correu electrònic el 19 d’abril de 2021, i que es va tornar a reenviar amb la convocatòria. 

Ningú manifesta cap objecció o modificació a fer-hi.  

ACORD: 

S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea del 14 d’abril de 2021 

 

Punt 2 - Revisió dels serveis i actuacions generals a data de la reunió 
Melcior Soler dona la paraula a Gaspar Segués, tècnic de suport de la Federació que fa l’exposició 
dels serveis i actuacions realitzats per la federació. 
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Gaspar Segués exposa: 

1. La representació de les ADF per part de la federació a les diferents reunions: INFOCAT 
comarcal, Consorci Gavarres, Diputació de Girona, Secretariat ADF, Ajuntament, 
Consell Comarcal. 
Es fa un repàs de les reunions a les quals s’assisteix en representació de les ADF de la 
Federació. 

2. La gestió i el manteniment de les xarxa de videovigilància d’incendis forestals.  
En repassar les zones cobertes i les mancances, es comenta que a la zona sud de les Gavarres 
i falta trobar una ubicació. Jordi Canyet manifesta que l’ADF de Cassa disposa d’un lloc on 
seria interessant col·locar una càmera i que seria bo quedar i anar-ho a mirar. 

S’ACORDA: Mirar la ubicació proposada per l’ADF de Cassà per a ubicar una càmera. 

3. La gestió i el manteniment de la xarxa de radiocomunicacions pròpia de les ADF de la 
federació.  
Es fa un repàs de la cobertura actual de la xarxa digital pròpia de la Federació. Es repassa la 
ubicació dels 5 repetidors actuals i el seu estat de manteniment. Es comenta la vinculació de 
la xarxa de la Federació ADF Les Gavarres amb la de la Federació ADF La Selva que permetria 
una cobertura des de tocar Barcelona fins a la Jonquera i la Garrotxa. 

4. La formació i coordinació de voluntariat ADF 
S’expliquen les formacions i jornades fetes a nivell de Federació durant el 2021. Es comenta 
la davallada del nombre de voluntaris amb capacitat per fer suport a l’extinció, i que cal 
animar a la tots els membres de les ADF a participar de la vigilància en els dies de màxim risc.   

Melcior Soler comenta que el Secretariat està fent gestions per lligar amb el Departament i 
el ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) una formació específica i el més adient a 
les característiques dels tractoristes. 

Gaspar Segués comenta que respecte al curs dels carnets verds caldria definir com es vol que 
siguin els cursos i com fer-los. Comenta que existeix la opció online que ofereix el 
Secretariat, però que considera que aquesta és una opció molt pobre pel voluntariat. 

Joan Sagué comenta que Puig Segalar disposa de diverses persones interessades a fer el curs 
de carnet verd i que interessaria saber quan es té previst fer nos cursos i si aquests poden 
ser més propers per facilitar l’assistència.  

S’ACORDA: Programar diversos cursos de carnet verd arreu de les tres comarques per 
facilitar l’assistència de nous voluntaris. 

5. Jornades del grup d’Intervenció (carnets grocs) 
Es comenta que s’ha anat treballant per la integració dels voluntaris del grup d’intervenció a 
nivell de federació d’acord amb els coordinadors comarcals. S’espera que l’any vinent amb la 
normalització de la situació de la pandèmia es vagi augmentant en nombre de sessions. 

6. Suport del Control Gavarres en dies d’alt Risc d’Incendi 
En dies d’ALFA 2 o 3 s’ha procurat que sempre hi hagi un coordinador comarcal de guardià a 
l’atenció del telèfon del control (872987070) i les ràdios TETRA i DIGITAL.  
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7. La furgoneta de coordinació (Gavarres 700) 
Es recorda que la Federació disposa de la furgoneta de coordinació per a emergències i que 
les ADF també la poden demanar per a qualsevol acte que considerin que els pot fer servei. 
Es recorda que el combustible va a càrrec de l’ADF que la sol·licita.  

Tota l’exposició ampliada es pot veure amb fotografies a la presentació PowerPoint de l’Annex 1.  

Melcior Soler agraeix la presentació, comenta que la junta és conscient que s’ha de fer arribar més 
bé a les ADF federades la feina feta per la federació i pregunta als assistents si tenen cap pregunta.  

Gaspar Segués recorda a tots els representants que en tot cas disposen de la web de la Federació i 
les xarxes socials per estar al dia. Tot i això es procurarà anar enviant també correus informatius 
periòdicament. També recorda que les ADF poden demanar el disseny i tramitació de la compta de 
cartell d’actuacions personalitzats; i que si els interessa es disposa de clauers per posar als vehicles 
de les ADF per si es perden recuperar-les fàcilment. 

Melcior Soler comenta que els cartell d’avís per quan es fan treballs forestals que va fer la Federació, 
van agradar al Secretariat i que estan preparant una edició important per fer arribar a les ADF. 

Punt 3- Comptes i revisió del dispositiu de vigilància d’incendis d’Ardenya, Les 
Gavarres i El Montgrí 2021 
 Melcior Soler dona pas al punt 3 i comenta que la gran novetat d’aquest estiu del dispositiu ha estat 
l’ampliació de l’import del conveni amb la Diputació, que ha passat de 60.000€ a 96.500€. Dona la 
paraula a Gaspar Segues perquè faci el resum amb l’ajut de la presentació. 

Gaspar Segués comença l’exposició en base a la memòria del dispositiu que es va enviar a totes les 
ADF per correu electrònic el passat 5 d’octubre de 2021. 

Explica l’avantatge de rendiment que ha suposat el model de canvis d’horari i tasques segons el 
nivell del risc del dia, els efectius que hi ha participat, la col·laboració de les ADF de Girona, Cassà de 
la Selva, Gavarres Nord, Puig d’Arques, Gavarres Marítima i Montgrí; la relació de treballs forestals 
fets, les primeres intervencions realitzades, els dies de tancament, i els ingressos i despeses. 

La relació d’ingressos i despeses es troba tant a l’annex 1 de la presentació, com a l’annex 2 de la 
memòria del dispositiu. 

Sandra Torras explica que el dispositiu ha tingut enguany un cost 0 per la federació ja que l’import 
de les despeses no ha superat al dels ingressos . 

Anselm Díaz comenta que al trobar una fórmula que cobreixi les avaries i danys que puguin patir els 
vehicles de les ADF que col·laboren amb el dispositiu. Explica que en el passat ja perdre un cotxe i 
que enguany s’ha trobat que han rebentat rodes, han xafat planxa i que això ho ha de pagar la 
pròpia ADF. 

Enric Mateu comenta que ell també s’ha trobat que el vehicle de Gavarres Nord ha patit 
d’embragatge i que havia demanat que es fes un registre en una llibreta que disposa en un vehicle i 
que aquest no s’ha fet com calia. 

Francesc Cano explica que el problema és que el personal contractat és molt jove, inexpert i que, tot 
i les proves de selecció que s’han fet, es troba que no són responsables i amaguen els danys i 
accidents que ocasionen als vehicles.  
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Gaspar Segués comenta que un dels vehicles de Gavarres Marítima ha hagut de refer embragatge 
amb poc més de 3000 km; i que tot i que els van insistir a la formació de fer servir el 4x4 en pista i la 
reductora en pujades, no saben conduir correctament un vehicle d’aquest tipus. 

Melcior Soler comenta que potser s’hauria de millorar la selecció del personal amb proves de 
conducció i deixar-los molt clar els criteris de per on i com es pot circular. 

Francesc Cano comenta que el que s’hauria de fer és prioritzar persones que hagin fet pràctiques 
d’estudi a les ADF i fer una selecció més estricte i llarga dels aspirants a treballar. 

Jordi Canyet vol dir a favor del dispositiu, perquè quedi clar que ni de lluny tot és negatiu, que el 
vehicle de l’ADF de Cassà de la Selva no ha patit cap problema.  

Toni Vallory també manifesta que el de Girona també està bé. 

Gaspar Segués recorda als representants d les ADF que si disposen de voluntaris o persones 
vinculades a l’ADF que siguin vàlides i responsables els animin a presentar-se a la selecció. 

Melcior Soler comenta que quan es faci la nova convocatòria de llocs de treball per al proper 
dispositiu s’informi i es faci un seguiment més propers per trobar possibles candidats provinents de 
les ADF. 

Melcior Soler agraeix a les ADF L’Estany, Muntanyes de Llémena, Puig Segalar i Cinyana la seva 
solidaritat amb el suport econòmic a la federació per la difícil situació sobrevinguda pel dispositiu del 
2020 a causa de les despeses imprevistes que van aparèixer a causa del canvi en les taules salarials i 
la manca de vista de la gestoria per no avisar. Marc Fàbrega agraeix el gest i demana que entenen 
que s’havia d’ajudar però que s’ha d’evitar que en el futur es repeteixi. 

Punt 4. Comptes generals de la Federació a data de la reunió 
Es projecta la diapositiva 21 de la presentació amb els ingressos, les despeses i el resultat provisional 
de l’any a data de l’assemblea. 

Sandra Torras explica que els ingressos sumen un total de 25.555,52 € tenint en compte uns serveis 
a tercers, que són factures emeses a l'Ajuntament de Palamós i a l’ADF de Girona per part de la 
federació. 

Melcior Soler comenta que les factures a l’ADF Gavarres Marítima s’han fet a causa d’un encàrrec 
que l’Ajuntament de Palamós havia de fer a l’ADF Gavarres Marítima que per error va aprovar en ple 
a nom de la Federació. La Federació els ha factura i els ha encarregat a l’ADF Gavarres Marítima que 
ha factura a la Federació. Per compensar la molèstia la federació ha tingut un guany entre les 
factures emeses i les suportes. 

En l’apartat de despeses s’inclou un romanent del 2020 de despeses pendents de la federació no 
subvencionables, no vinculades al dispositiu, i les corresponents factures suportades per serveis 
externs que ha explicat Melcior Soler. 

En total el resultat provisional del 2021, no esperant molts canvis fins tancar l’any es preveu d’un 
saldo negatiu de 3607,41€. 

Melcior Soler comenta però que espera que no s’hagi de fer noves liquidacions a les ADF federades 
ja que de moment l’import l’assumirà amb un préstec l’ADF Gavarres Marítima que es preveu 
retornar amb ingressos de projecte previstos per al 2022. 

Es comptes exposats es troben detallats en la diapositiva 21 de l’annex 1.  
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Es pregunta als assistents si algú té alguna pregunta i ningú comenta tenir a dir. 

 

Punt 5. Elecció de càrrecs de la junta 
Melcior Soler comenta que tot i que la nova junta i càrrecs de la Federació es va renovar en la 
passada assemblea, cal renovar-la ja que Enric Mateu ha manifestat que vol cessar com a secretari.  

Enric Mateu explica que ja fa molts anys que ocupa el càrrec i que, tot i la confiança, considera que 
és el moment que algú altre assumeixi la secretaria de la Federació. Comenta que no és pas perquè 
hi hagi cap problema, sinó més aviat que el temps ha passat i que considera que altres persones 
poden agafar el compromís amb més força i empenta. 

Melcior Soler recorda que l’Enric és secretari des de la fundació de la Federació l’any 2007, i li 
agraeix moltíssim la implicació amb la junta.  

Enric Mateu li recorda que ja pot comptar que encara hi seguirà com a president de l’ADF Gavarres 
Nord. 

Tots els assistents aplaudeixen en agraïment a la tasca de l’Enric Mateu com a secretari de la 
federació durant 14 anys. 

Melcior Soler exposa que Toni Vallory, president de l’ADF de Girona, li ha manifesta que li semblaria 
bé ser el nou secretari. Pregunta als representants si algú més té interès a postular-se pel càrrec. 
Ningú manifesta intenció de presentar-s'hi. Es pregunta als assistents si veuen bé que el nou 
secretari sigui Toni Vallory i tots els representants assenteixen per unanimitat el nomenament. 

Melcior Soler comenta que potser seria interessant pensar en nomenar una segona vicepresidència, 
ja que el president és del Baix Empordà, el vicepresident és del Gironès, i aquesta segona 
vicepresidència podria ser per Pla de l’Estany. Pregunta a Marc Fàbrega si hi estaria interessat. Marc 
Fàbrega agraeix el gest però comenta que ara com ara no pot assumir més compromisos. 

Melcior Soler deixa oberta aquesta opció per a futures assemblees per tal que les tres comarques 
quedin ben representades a la junta en el càrrec de presidència i dues vicepresidències.  

ACORD:  

Crear una 2a vicepresidència que de moment queda vacant. 

Nomenar la nova junta de la següent manera: 

• Presidència: Melcior Soler 
• 1a Vicepresidència: Jordi Canyet 
• 2a Vicepresidència: vacant 
• Secretaria: Toni Vallory 
• Tresoreria: Sandra Torras 
• Vocalies: Una persona nomenada per cada junta de les ADF no representades en els 

càrrecs anteriors; tal com preveuen els estatuts. 

Els representants comarcals al secretariat i els coordinadors comarcals es mantenen tal com 
s’havia aprovat a l’assemblea anterior. 

• Representant al secretariat per al Baix Empordà: Melcior Soler 
• Representant suplent al secretariat per al Baix Empordà: Sandra Torras 
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• Representant al secretariat per al Gironès: Jordi Canyet 
• Representant suplent al secretariat per al Gironès: Lluís de Manuel-Rimbau  
• Representant al secretariat per al Pla de l’Estany: Marc Fàbrega 
• Representant suplent al secretariat per al Pla de l’Estany: Narcís de Puig 
• Coordinador comarcal Zona Montgrí (Baix Empordà): Anselm Díaz 
•  Coordinador comarcal Zona Gavarres Nord (Baix Empordà): Jordi Arjona  
• Coordinador comarcal Zona Gavarres Sud (Gironès) : Josep Maria Casellas 
• Coordinador comarcal Zona Gavarres Est (Baix Empordà/Gironès): Francesc Cano 
• Coordinador comarcal Pla de l’Estany: Xavi Vilalta 
•  Coordinador federació i tècnic de suport de la Federació: Gaspar Segués 

 
Pausa - Cafè 
Es procedeix a fer un descans de 15 minuts amb entrepans, pastes i begudes per als assistents 
preparats per Jordi Arjona. En el transcurs de la pausa es felicita l'aniversari de Francesc Cano que fa 
anys aquest dia i se li ha preparat un pastís amb espelmes per part dels coordinadors comarcals. 

Proposta del Servei de Mesures Penals Alternatives 
En tornar del descans, Melcior Soler presenta Josep Maria González i Mar Muñoz del Servei de 
Mesures Penals Alternatives que fan una exposició del que és són les mesures penals alternatives i 
les oportunitats que poden suposar per a les ADF poder col·laborar-hi. S’exposa com a referent 
l’experiència dels darrers cinc anys amb l’ADF Gavarres Marítima. 

S’entrega als assistents un dossier anomenat ‘Manual de Benvinguda per a les entitats 
col·laboradores amb el Programa de treballs en benefici de la comunitat’ i un tríptic explicatiu. 

S'ajunten els documents com a annex 3 a l’acta. 

Els convidats expliquen la casuística dels condemnats a mesures penals alternatives i la possibilitat 
real, per l'experiència que tenen al llarg d’aquests anys, de que les ADF de Girona, Estany i Montgrí 
puguin assumir personal de treballs a benefici de la comunitat, sense descartar col·laboracions 
puntuals amb la resta de les ADF que ho desitgin. 

Francesc Cano explica la seva experiència com a cap de brigada i el treball amb personal de mesures 
penals alternatives.  

Es projecta un vídeo explicatiu en primícia enregistrat pel Departament de Justícia amb el Servei de 
Mesures Penals i l’ADF Gavarres Marítima. 

Vídeo disponible a l’adreça: https://vimeo.com/638984931 
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Punt 6. Aprovació del programa de serveis i actuacions generals del 2022 
Melcior Soler explica que la junta ha considerat adient fer una relació dels serveis que ofereix la federació a les 
ADF federades. S'entrega als assistents un document amb la relació i es procedeix a detallar-la amb les 
diapositives de la presentació comentant punt per punt per si hi ha cap dubte entre els representants presents. 

S’adjunta el document com a annex 4 a l’acta. 

En acabar l’exposició detallada es pregunta als assistents si tenen cap dubte o creuen que hi troben a faltar algun 
servei en concret que pogués donar la federació. Ningú manifesta res. 

ACORD: 

Aprovar el programa de serveis 2022 presentat amb la possibilitat que si alguna ADF, al parlar amb la seva 
junta, considera que cal ampliar-ho o modificar-ho es pugui considerar en una propera assemblea. 

 

Punts 7. Aprovació del dispositiu del dispositiu de vigilància d’incendis de Ardenya, Les 
Gavarres i El Montgrí 2022 
Melcior Soler dona la paraula a Gaspar Segués perquè detalli la proposta i pressupost per al 
dispositiu de l’estiu 2022. 

Gaspar Segués comenta que es procurarà mantenir el mateix model del 2021 procurant en dies d’alt 
risc d’incendi tenir una persona fixa a Control Gavarres. Explica que en l’apartat de selecció es 
procurarà endurir la selecció i dedicar-hi el temps necessari per validar els coneixements que afirmin 
tenir els aspirants. Detalla que el calendari proposat seria del 13 de juny al 4 de setembre amb un 
total de 84 dies, cinc d’ells dedicats a la formació i la resta a treballs forestals o vigilància depenent 
del risc d’incendi. En quant al pressupost comenta que s’hauran de revisar partides i procurar reduir 
despesa de quilometratge per l’increment de la taula salarial del conveni prevista per al 2022 que 
suposarà un increment de la partida de personal de 5.983,95€. 

 

Melcior Soler comenta que s’ha d’estudiar i preveure-hi una assegurança per cobrir els possibles 
danys ocasionats als vehicles de les ADF que hi col·laboren. 

Gaspar Segués recorda als representants de les ADF que caldria instar als voluntaris i socis de les ADF 
a col·laborar en la vigilància en dies d’alt risc per tal de poder cobrir al màxim el territori. Com a 
mínim no haver de reduir el dispositiu per manca de personal per cobrir els 4 vehicles i el control. 
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ACORD:  

S’aprova per unanimitat renovar el conveni amb la Diputació de Girona per al dispositiu de 
massissos per al 2022 per un total de 96.500€ amb la proposta i els imports que s’han detallat. 

 

Punt 8. Aprovació del pressupost general 2022 
Sandra Torras presenta la relació de despeses i ingressos prevista per al 2022 per a aprovació de 
l’assemblea. Comenta que no hi ha inclosos els import del dispositiu de vigilància ja que aquest va 
amb el pressupost propi que s’acaba d’aprovar. També hi ha previst uns ingressos provinents dels 
projectes que es volen proposar de fer amb la Fundació Pau Costa i el Consorci de Les Gavarres. 

 

Melcior Soler explica que també es procurarà trobar la fórmula o nou finançament per reduir al 
màxim el concepte de quotes d’ADF associades. 

Marc Fàbrega s’ofereix a que l’ADF que representa pagui aquesta o la quota que es consideri, si això 
vol dir que la federació ha de donar més serveis que siguin d'interès. Manifesta que per part seva no 
es neguen a aportar econòmicament a la federació sempre que sigui per a nous projectes i serveis 
que repercuteixin també en el seu territori. El que no veu acceptable és haver de fer front a 
despeses fruït de sorpreses o serveis dels quals no pot gaudir. 

Melcior Soler li agraeix l’oferiment i li respon que de moment millor mirar de reduir les càrregues 
econòmiques a les ADF en el possible. 

ACORD: 

Per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar el pressupost presentat per a l’any 2022. 

 

Punt 9. Adhesió i participació en el projecte europeu BRACE liderat a Catalunya per la 
Fundació Pau Costa 
Sandra Torras explica la proposta del projecte europeu que a Catalunya lidera la Fundació Pau Costa 
(entitat sense ànim de lucre que enfoca els seus objectius en la prevenció i extinció dels incendis 
forestals y altres emergències) i altres entitats europees de països com Italià, Grècia, Islàndia, França 
sobre construir resiliència davant els grans incendis forestals a traves de la conscienciació, la 
prevenció i l'actuació proactiva de les múltiples parts interessades. La idea que presentem és fer 
conscienciacions a les escoles, al turisme i “Prepadness Day” a les zones amb interfase urbana-
forestal. 
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Es comenta que s’ha enviat la proposta amb el pressupost i que s’espera la resolució al febrer-març 
2022. 

ACORD:  

S’aprova adherir-se i participar amb la Fundació Pau Costa en el projecte BRACE a Catalunya 

Punt 10. Col·laboració amb el Consorci de les Gavarres en un projecte de ramaderia 
extensiva 
Sandra Torras explica que el Consorci de les Gavarres està tirant endavant un projecte de ramaderia 
extensiva a diferents indrets de les Gavarres per a afavorir la prevenció d’incendis forestals. Per 
poder tirar-ho endavant han demanat la col·laboració de les ADF de la federació. 

Enric Mateu comenta que no és la primera vegada que el Consorci intenta introduir ramaderia per a 
la prevenció d’incendis i que les altres vegades no va resultar per la complexitat que suposen les 
Gavarres per trobar llocs adients amb aigua, aliment suficient per al bestià i pastors que siguin 
responsables i conscients de la responsabilitat i dedicació que requereix portar remats. 

ACORD: 

S’aprova per unanimitat donar suport i col·laborar amb el projecte del Consorci de Les Gavarres 
per a afavorir la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis al massís. 

 

Punt 11. Torn obert de paraules 
Melcior Soler pregunta als assistents si algú vol comentar algun altre tema o te res a dir. Ningú 
manifesta tenir res a comentar ni dir. 

 

Melcior Soler dona per finalitzada l’assemblea a les 13.05 h agraint a tothom l’assistència. 

 

Perquè consti el que es va tractar a la reunió, signem el secretari sortint i el secretari entrant amb el 
vistiplau del president. 

 

Vistiplau, 

 

 

 

 

 

El secretari sortint  El secretari entrant   El president 
Enric Mateu   Toni Vallory    Melcior Soler 
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Annex 1. Presentació projectada durant l’assemblea 
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Assemblea Federació 
ADF Les Gavarres

Ajuntament de Forallac
Dissabte 6 de novembre de 2021
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea del 14 d’abril de 2021

2. Revisió dels serveis i actuacions generals a data de la reunió

3. Comptes i revisió del dispositiu de vigilància d’incendis d’Ardenya, Les Gavarres i El Montgrí 2021

4. Comptes generals de la Federació a data de la reunió

5. Elecció de càrrecs de la junta

6. Aprovació del programa de serveis i actuacions generals del 2022

7. Aprovació del dispositiu del dispositiu de vigilància d’incendis d’Ardenya, Les Gavarres i El Montgrí 2022

8. Aprovació del pressupost general 2022

9. Adhesió i participació en un projecte europeu de la Fundació Pau Costa

10. Col·laboració amb el Consorci de les Gavarres en un projecte de ramaderia extensiva

11. Torn obert de paraula
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Punt 1 - Aprovació de l’acta de la darrera 
assemblea del 14 d’abril de 2021

Enviada al correu electrònic el 19/04/2021 i el 22/10/2021
Disponible a l'apartat de transparència de la web de la federació:

adfgavarres.cat
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https://www.adfgavarres.cat/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-14-acta-assemblea-Federacio-ADF-Les-Gavarres.pdf


Punt 2 - Revisió dels serveis i actuacions generals a 
data de la reunió (2020-2021)

Serveis
Suport tècnic a reunions

Reunions comarcals INFOCAT
Reunions Consorci Gavarres
Reunions Diputació de Girona
Reunions secretariat ADF
Reunions de les ADF federades

Gestió i manteniment de la xarxa de videovigilància d'incendis
Gestió i manteniment de la xarxa de radiocomunicacions
Formació i coordinació de voluntariat

Curs de carnets verds 2020-2021
Jornades del grup d'Intervenció
Control Gavarres
Vehicle de coordinació (Gavarres 700)
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Punt 2 - Revisió dels 
serveis i actuacions 
generals a data de la 
reunió (2020-2021)

Suport tècnic a reunions
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Punt 2 - Revisió dels 
serveis i actuacions 
generals a data de la 
reunió (2020-2021)

Serveis
Gestió de la xarxa de 
videovigilància d'incendis
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Càmeres 
novembre 2021

1. Vilopriu
2. Rocamaura
3. Begur
4. Cim d'Aro
5. Sant Feliu
6. Romanyà
7. Els Àngels
8. St. Grau
9. Rocacorba
10. La Bisbal
11. Llafranc
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Cobertura 
xarxa 
Federació 
ADF Les 
Gavarres
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Gestió i manteniment de 
la xarxa 
de radiocomunicacions
1. Sant Feliu de Guíxols
2. Romanyà de la Selva
3. Tamariu
4. Els Àngels
5. Mare de Déu del Mont

6. Sant Hilari
7. Castell Montsoriu
8. Puig Ventós
9. LLoret
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Punt 2 - Revisió dels 
serveis i actuacions 
generals a data de la 
reunió (2020-2021)

Serveis
Formació i coordinació de 
voluntariat
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Punt 2 - Revisió dels serveis 
i actuacions generals a data de 
la reunió (2020-2021)

Serveis
Coordinació en suport a 
l'extinció
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Punt 3. Comptes i 
revisió del dispositiu 

de vigilància 
d’incendis d’Ardenya, 

Les Gavarres i El 
Montgrí 2021

Memòria dispositiu 2021
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https://www.adfgavarres.cat/wp-content/uploads/2021/10/Memoria-final-servei-de-vigilancia-incendis-2021.pdf
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Comptes del 
dispositiu de 

vigilància estiu 
2021
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4. Comptes de la Federació a data d'avui
Ingressos

Despeses

Resultat provisional
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5. Elecció de 
càrrecs de la 

junta
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Pausa cafè

Acta pendent d'aprovació 

en assemlea 2022 



Mesures penals 
alternatives

• Sr. Josep Maria González -
Coordinador MPA de la zona 
Girona Nord

• Sra. Mar Muñoz - Delegada
d'execució de MPA

https://vimeo.com/638984931
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Penats vinculats x any i 
total d’hores realitzades 
per cada un d’ells

Fluxe de vinculacions mensuals període 
2017-2021
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Penats vinculats x any i 
total d’hores realitzades 
per cada un d’ells

Mesures penals alternativesActa pendent d'aprovació 
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6. Aprovació del programa de serveis i actuacions 
generals del 2022

Representativitat

• Diputació de Girona
• Generalitat de Catalunya
• Secretariat d’ADF de Catalunya
• Bombers
• Agents Rurals
• Ajuntaments
• Consorci Gavarres
• Qualsevol entitat de l’àmbit territorial que requereixi de la nostra assistència
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6. Aprovació del programa de serveis i actuacions 
generals del 2022

Mailing a totes les ADF Federades
S’ofereix un servei de notificacions a totes les ADF Federades, en el format que 
elles sol·licitin (via mail, telèfon...) sobre les novetats en normativa, 
convocatòria ajuts, noticies rellevants del nostre sector.

Tramitació tècnica d’ajuts a les ADF que formen part de la Federació
• Ajuts Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat de Catalunya
• Ajuts prevenció d’incendis de la Diputació de Girona
• Ajuts/subvencions dels Ajuntaments locals

Aquest apartat es creu convenient que sigui opcional. El seu cost es calcularà per a cada ADF 
individualment alhora de demanar el servei.
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6. Aprovació del programa de serveis i actuacions 
generals del 2022

Assistència administrativa en assembles de cada ADF
Es dona suport en la preparació de l’ordre del dia, enviament de convocatòria i 
redacció de les actes que es derivin de les assemblees/juntes de cada ADF

Manteniment dels repetidors de ràdio
Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament 4 petidors. 
Aquests repetidors son els que ens permeten una bona comunicació a través de 
les ràdios digitals. La feina de manteniment bàsic i programació d’aquest corre a 
càrrec de la Federació.
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6. Aprovació del programa de serveis i actuacions 
generals del 2022

Manteniment de les càmeres de vigilància
Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament XXX càmeres de 
vigilància repartides segons el mapa adjunt (incloure mapa). El manteniment 
d’aquestes corre a càrrec de la Federació

Coordinació i Formació del voluntariat
La Federació executa un pla de formació anual dirigit a tots els voluntaris de les 
ADF que en formen part. Imparteix, entre d’altres cursos, la formació reglada 
per a la obtenció del carnet verd. 
També s’ofereix la coordinació de tots els voluntaris grocs de totes les ADF 
federades. Aquesta coordinació implica des de l’activació en cas d’incendi 
i suport a l’extinció requerit per Bombers.
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6. Aprovació del programa de serveis i actuacions 
generals del 2022

Compra de material de forma conjunta
S’ofereix la possibilitat de comprar conjuntament tan roba i EPI’s, com equips de
maquinaria i fungibles (pales desbrossadora, cadenes motosserra...)per tenir un 
millor preu.
Negociacions amb entitats per aconseguir millors preus per les ADF
La Federació d’ADF ofereix també la possibilitat de contractar assegurances dels 
vehicles particulars dels voluntaris amb carnet d’ADF a uns preus molt 
econòmics, gràcies a les avantatges que ofereix MUSSAP.
Opció d’utilitzar una Gestoria conjunta per les tramitacions de IRPF, model 347...

Servei de petit suport mecànic a les ADF
La federació a la seva seu de Santa Cristina d’Aro ofereix un petit taller mecànic 
per a diagnòstic i segona opinió amb l’ajuda del cap de brigada de l'ADF 
Gavarres Marítima. En cas de petites reparacions, les peces i recanvis no hi són 
inclosos.
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7. Aprovació del dispositiu del dispositiu de vigilància 
d’incendis d’Ardenya, Les Gavarres i El Montgrí 2022

Calendari:
Del 13 de juny al 4 de setembre (84 dies)

Horari:
De 8 a 15 en ALFA 0 i 1
De 12.00 a 19.00 en ALFA 2 i 3
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8. Aprovació del pressupost general 2022
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9. Adhesió i 
participació en un 
projecte europeu 

de la Fundació 
Pau Costa
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10. Col·laboració 
amb el Consorci 
de les Gavarres 

en un projecte de 
ramaderia 
extensiva
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11. Torn obert de paraula
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Annex 2. Memòria del dispositiu de vigilància d’incendis forestals 
2021 
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SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS ALS MASSISSOS DE 

ARDENYA - CADIRETES, LES GAVARRES I 
EL MONTGRÍ 

 
Federació ADF Les Gavarres - Memòria estiu 2021 
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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 
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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 
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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. 
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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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Annex 3. Documentació aportada pels ponents del Servei de 
Mesures Penals Alternatives 
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Annex 4. Programa de serveis i actuacions generals del 2022 de la 
Federació ADF Les Gavarres 
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Serveis federació 2022 
Representativitat 

• Diputació de Girona
• Generalitat de Catalunya
• Secretariat d’ADF de Catalunya
• Bombers
• Agents Rurals
• Ajuntaments
• Consorci Gavarres
• Qualsevol entitat de l’àmbit territorial que requereixi de la nostra assistència

Mailing a totes les ADF Federades 
S’ofereix un servei de notificacions a totes les ADF Federades, en el format que elles sol·licitin (via 
mail, telèfon...) sobre les novetats en normativa, convocatòria ajuts, noticies rellevants del nostre 
sector.

Tramitació tècnica d’ajuts a les ADF que formen part de la Federació 
• Ajuts Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat de Catalunya
• Ajuts prevenció d’incendis de la Diputació de Girona
• Ajuts/subvencions dels Ajuntaments locals

Aquest apartat es creu convenient que sigui opcional. El seu cost es calcularà per a cada ADF 
individualment alhora de demanar el servei. 

Assistència administrativa en assembles de cada ADF 
Es dona suport en la preparació de l’ordre del dia, enviament de convocatòria i redacció de les actes 
que es derivin de les assemblees/juntes de cada ADF.

Manteniment dels repetidors de ràdio 
Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament 4 repetidors. Aquests repetidors son 
els que ens permeten una bona comunicació a través de les ràdios digitals. La feina de manteniment 
bàsic i programació d’aquest corre a càrrec de la Federació.

Manteniment de les càmeres de vigilància 
Actualment la Federació ADF les Gavarres té en funcionament XXX càmeres de vigilància repartides 
segons el mapa adjunt (incloure mapa). El manteniment d’aquestes corre a càrrec de la Federació

Coordinació i Formació del voluntariat 
La Federació executa un pla de formació anual dirigit a tots els voluntaris de les ADF que en formen 
part. Imparteix, entre d’altres cursos, la formació reglada per a la obtenció del carnet verd. 

També s’ofereix la coordinació de tots els voluntaris grocs de totes les ADF federades. Aquesta 
coordinació implica des de l’activació en cas d’incendi i suport a l’extinció requerit per Bombers. 
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Compra de material de forma conjunta 
S’ofereix la possibilitat de comprar conjuntament tan roba i EPI, com equips de maquinaria i 
fungibles (pales desbrossadora, cadenes motoserra...)per tenir un millor preu. Negociacions amb 
entitats per aconseguir millors preus per les ADF. 
La Federació d’ADF ofereix també la possibilitat de contractar assegurances dels vehicles particulars 
dels voluntaris amb carnet d’ADF a uns preus molt econòmics, gràcies a les avantatges que ofereix 
MUSSAP. 
Opció d’utilitzar una Gestoria conjunta per les tramitacions de IRPF, model 347... 

Servei de petit suport mecànic a les ADF 
La federació a la seva seu de Santa Cristina d’Aro ofereix un petit taller mecànic per a diagnòstic i 
segona opinió amb l’ajuda del cap de brigada de l'ADF Gavarres Marítima. En cas de petites 
reparacions, les peces i recanvis no hi són inclosos. 
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