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A l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de 
l’Estany hi estan adherits deu dels onze mu-
nicipis de la comarca del Pla de l’Estany, ex-

cepte Vilademuls, que està agrupat amb Viladasens 
i formen l’ADF de Cinyana. El grup d’intervenció és 
al pla de Martís i està dotat amb dos vehicles 4x4, 
equipats per a l’actuació més immediata i per donar 
suport als Bombers de la Generalitat de Catalunya, 
amb els quals es comuniquen per ràdio digital, en 
tasques de suport a l’extinció. Nou cisternes d’aigua 
de 4.000 litres i una de 8.000 litres amb llançado-
ra comandada des del camió tractor per a l’extin-
ció d’incendis, a més d’un important nombre d’hi-
drants, abasten d’aigua els camions dels Bombers 
quan són requerits. Vuit efectius amb carnet groc 
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L,Agrupació de Defensa 
Forestal de  l,Estany,    
més necessària que mai

(formats en tasques de suport a l’extinció d’incendis a 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya) i prop de vuit efectius més amb carnet 
verd (no habilitats per a les tasques d’extinció) són el 
nucli d’aquest grup. Addicionalment s’hi poden afegir 
trenta efectius, propietaris forestals amb carnet groc, 
per conduir les cisternes de l’ADF amb els seus propis 
tractors. 
 La finalitat de l’ADF de l’Estany és prevenir i divulgar 
les seves activitats, enfocades cap a la conservació del 
medi natural i l’adhesió de més membres a l’Agrupació, 
és a dir, voluntaris que vulguin fer una activitat de pro-
tecció dels boscos i del medi natural. La incorporació 
de persones socialment desafavorides a l’Agrupació ha 
comportat que aquestes guanyin en autoestima, facin 
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>> Marc Fàbrega, coordinador i president de l’ADF de l’Estany, fent pro-
ves de comunicació.

>> Marc Fàbrega, controlant la pressió des de l’autobomba. 



>> Revisió dels llums dels vehicles. 

amics i companys, aprenguin a utilitzar eines manuals 
i siguin més valorades per la societat. Actualment ja 
està coberta la quota de persones amb discapacitat en 
aquesta Agrupació. 
 Els components de l’ADF de l’Estany, a banda de 
les tasques purament preventives i d’actuació direc-
ta en els incendis forestals, s’ocupen del seguiment 
de proves esportives desenvolupades dins el terreny 
forestal del Pla de l’Estany, de la recerca de persones 
al medi natural si així ho requereixen les instàncies 
competents dels departaments d’Agricultura i d’In-
terior de la Generalitat, del control de plagues com 
la vespa asiàtica i del lliurament als agents rurals 
d’animals salvatges trobats ferits o de cries d’aus que 
hagin caigut dels nius, per traslladar-los al Centre de 

Fauna de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogo-
da), creat el 1980. 
 El canvi climàtic ha obligat l’ADF de l’Estany a ac-
tualitzar els seus plans d’actuació a partir d’aquest 
2019. L’augment de la temperatura al planeta ha com-
portat que la comarca del Pla de l’Estany, des d’aquest 
any, sigui considerada per primera vegada zona de 
risc d’incendis forestals, la qual cosa fa que aquesta 
Agrupació sigui més necessària que mai. La formació 
constant d’aquest col·lectiu és imprescindible. Periòdi-
cament, els voluntaris fan exercicis de manteniment 
dels equips i d’execució de les seves tasques a fi de ga-
rantir el seguiment correcte dels protocols d’actuació 
en cada moment, vetllar per la pròpia seguretat i, en 
definitiva, ser més efectius davant d’una emergència.
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>> Recollida de les mànegues i de les eines de dins el bosc, que es dipositen tot seguit en una zona més adient. 

>> Realització d’una maniobra de protecció per ventall d’aigua. 
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>> Recerca de possibles brases entre les cendres. 

revista de girona  317 > 29



30 > revista de girona  317

reportatge fotogràfic L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L'ESTANY, MÉS NECESSÀRIA QUE MAI

>> Jordi Boada i Joaquim Figueras, fent tasques d’observació (guaita) sobre el terreny.

>> Plegat doble de la mànega utilitzada. 
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>> Els components de l’ADF de l’Estany, sortint amb els vehicles cap al petit incendi de Crespià, el passat divendres 5 de juliol. 

>> Vista de l’incendi des d’un dels vehicles de l’ADF de l’Estany. 
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>> Moment de relaxació, sense deixar de complir amb les obligacions. 

>> Poll d’òliba caigut del seu niu a Falgons, trobat per l’ADF i entregat als Agents Rurals. 
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