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Ruta 4x4
El mes de Maig de l’any passat vam celebrar la XIII ruta en 4x4. En aquesta vam recórrer
camins dels municipis de Callús i Súria. L’assistència va ser d’uns 50 vehicles i vam acabar fent
un berenar a Cererols.

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’una cuba de 6.000 litres que l’ubicarem a La Rovira
i la cuba substituïda anirà a Cal Tiet, una motobomba per carregar cubes, 20 mànegues i 2
emissores base per tractors, una per la cuba de Cal Tiet i l’altre per la del Puig de Viladepost;
pel què fa al manteniment, s’ha reparat la cuba que vam assignar a Les Comes i s’ha comprat
material divers (camises, camisetes, ...). Les quantitats totals assignades són de 19.204,50€.
La subvenció de la Diputació s’ha destinat bàsicament a repàs, manteniment, arranjament i
neteja de vores de camins, i obertura de seccions de servei. Per municipis, els imports de les
obres són els següents:
Callús

5.500,00 €

Castellnou de Bages

16.510,00 €

Navàs

40.550,00 €

Santpedor
Súria

7.020,00 €
12.550,00 €

Total ADF Defensors del Bosc
Import total de la subvenció

82.130,00 €
77.397,50 €

En el concepte de subvencions addicionals, mitjançant la subvenció bianual per a punts d’aigua
del departament de Medi Ambient (18.560€/dipòsit) hem demanat construir un dipòsit al
Puiggrós i l’arranjament de camins a Castellnou, i dos entre Navàs i Súria (800 €/km, amb un
total de 10.800€).
Pel què fa a la subvenció per l’arranjament de punts d’aigua, s’ha demanat arranjar el dipòsit
de La Sala per un import de 4.000€. En el mateix apartat, vam parlar de marcar les arquetes
d’aigua amb cartells identificadors de punt d’aigua i imputar el cost a la subvenció de la
Diputació.

Intervencions estiu 2009
Seguint la tònica de l’estiu del 2008, l’estiu passat ha estat bastant tranquil. La nostra
ADF ha intervingut en petits incendis, bastants provocats per llamps. Bàsicament les sortides
han estat:
Entre Santpedor i Castellnou, Salo, Juncadella (Santpedor), Mas Pujol (Súria), Els Riols
(a causa dels llamps), l’Alsina (a causa dels llamps), Casanova (a causa dels llamps), el Cortés i
Les Oliveres (St. Fruitós).

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 Calders durant 3 dissabtes del mes de maig. Com
sempre les valoracions dels propis voluntaris han estat bones, trobant molt adequat el temari
del mateix.
Ja vam comentar en l’assemblea de l’any passat que és imprescindible per incorporar-se com a
voluntari de l’ADF realitzar l’esmentat curset per obtindre el carnet.
Hem assistit a la celebració del desè aniversari de la Federació d’ADF del Bages, celebrat el 31
de maig de l’any passat. S’ha de dir que hi van assistir un bon nombre de cubes i vehicles
especialitzats, fent petita l’esplanada del Palau Firal de Manresa, en concret 60 vehicles amb
una mobilitat de 250.000 litres d’aigua i unes 350 persones. També hi van haver demostracions
de la màquina estelladora i d’esports bascos. L’ADF va pagar el dinar als conductors de les
cubes.
El mes de novembre una representació de la nostra ADF va anar al 1r. Congrés d’ADF de
Catalunya, cita important de cara al futur de les agrupacions.

Actuacions futures
Seguint amb el què hem comentat en el primer apartat de l’informe, organitzarem la ruta en
4x4 a principis del mes de maig, serà la XIV edició amb el recorregut encara per concretar. Us
hi esperem a tots.
Aquest any toca a la nostra ADF organitzar el curset per a voluntaris. No cal dir que aquesta és
una ocasió perfecte per tots els qui no hagueu fet el curset, i així fer que l’assistència sigui bona
i demostrar que sabem fer les coses ben fetes.
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, que es basa en la
preparació d’efectius tècnics i humans per tal de poder fer torns de vigilància per unes rutes
determinades dels nostres municipis intentant evitar incendis forestals.
Res més, no cal dir que se teniu alguna suggerència, la Junta està oberta per tal de millorar
l’actuació de l’ADF.

