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1. INTRODUCCIÓ.  
 

Aquest treball s’inscriu en un marc d’estudi sociològic i antropològic sobre uns joves 

que per motius diversos es fan voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (en 

endavant ADFs) de la comarca d’Osona i donen part del seu temps i posen en joc la 

seva integritat física per tal de protegir la natura de l’amenaça del foc. És, en definitiva, 

l’estudi del compromís d’uns joves amb el territori. 

 

L’interès i originalitat d’aquest estudi de recerca rau en la pràctica inexistència de 

bibliografia i estudis que s’han fet sobre les ADFs (Agrupacions de Defensa Forestal) 

en general, i sobre els seus voluntaris en particular. Una de les possibles raons 

d’aquesta manca de bibliografia pot estar en què les ADFs són associacions que van 

sorgir fa vint anys des de la societat civil com a resposta dels grans incendis de la 

dècada dels 80. Són, per tant, molt joves encara. A més a més cal tenir en compte que 

el tema de les ADFs és força desconegut per a la majoria de la societat. De fet, el Sr. 

Ramon Vallmitjana ja parla de la necessitat de crear un gabinet d’informació per tal de 

donar a conèixer la tasca que estan duent a terme les ADFs1. Un estudi d’aquest tipus 

pot ajudar a difondre el seu treball i servir a les mateixes ADFs per mantenir o, si 

s’escau, elaborar altres estratègies en la captació de futurs col·laboradors i voluntaris, 

tot i que, pel que han comentat els presidents, no surten a captar-ne, sinó que hi van 

sols2.  

 

Aquest  treball vol ser un molt petit homenatge a aquests joves anònims que en un 

moment d’alt risc, com és un incendi forestal, surten de forma espontània en defensa 

del territori i de casa nostra. És per això que va dirigit en primer terme als joves i no tan 

joves voluntaris de les ADFs i a les ADFs mateixes, i en segon terme als joves i a la 

societat en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Vegeu l’annex 3. 

2 Vegeu els annexos 4,5 i 6.
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2. CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES. 
 

 

Objecte d’estudi. 
 
L’objecte d’estudi són les ADFs i els joves que hi participen. El camp on he treballat ha 

estat precisament les ADFs de la comarca d’Osona, i més concretament amb els seus 

joves voluntaris, entenent com a jove voluntari aquell que té com a màxim 30 anys. 

Aquesta edat l’he fixat tenint en compte que representa un salt qualitatiu en la 

mentalitat personal i que d’una manera o altra s’havia d’establir un límit per tal d’acotar 

la població d’estudi. He triat fer l’estudi sobre les ADFs de la comarca d’Osona perquè 

és la comarca on visc i on conec a molts dels seus membres.  

 

  

Tema de la recerca. 
 
El tema principal de recerca és esbrinar quins són els atractius que veuen els joves 

voluntaris en les  ADFs de la comarca d’Osona que els fan decidir a fer-se’n voluntaris. 

El compromís que prenen els joves voluntaris de les ADFs en la defensa del territori 

dona les pistes per esbrinar quins són els atractius que presenten aquestes entitats 

que no són sinó la resposta de la societat civil a un problema que s’escapa de les 

mans dels polítics. 

 

 

Objectius. 
 
Els objectius d’aquest treball són força agosarats. Per un cantó, com he dit, el treball 

persegueix un objectiu general o principal: cerca conèixer i mostrar quins són els 

atractius que els joves voluntaris troben en una ADF de la comarca d’Osona, fins el 

punt de fer-se’n voluntaris. Per un altre, el treball, a més d’aquest objectiu principal, té 

altres objectius més específics i secundaris: conèixer la naturalesa i objectius de les 

ADFs; conèixer com s’estructuren, conèixer quins són els requisits i les funcions d’un 

voluntari d’una ADF; esbrinar per què van néixer les ADFs i quina ha estat l’evolució 

que han tingut i conèixer l’experiència pròpia del jovent en relació a les ADFs. 
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Metodologia. 

 

El tema central del treball, els atractius claus de les ADFs de la comarca d’Osona que 

tiben els joves fins el punt de fer-se’n voluntaris, l’he acotat a partir d’entrevistes 

semiestructurades o semidirigides a presidents d’ADFs, voluntaris joves d’ADFs i joves 

que, malgrat conèixer les ADFs, no se n’han fet voluntaris, mentre que els altres temes 

(associacionisme i voluntariat, voluntaris del medi ambient i ADFs en general i de la 

comarca d’Osona en particular) els he acotat a partir de bibliografia i webgrafia 

específica. 

  

El material de base amb què he treballat prové de la combinació d’una recerca 

documental i teòrica en primer terme  (temes introductoris) i empírica i experiencial en 

el que suposa el cos del treball. És per això que he emprat dos tipus diferents de fonts: 

 

 

1- Fonts directes 

 

Entrevistes a diferents protagonistes de les ADFs 

 

2- Fonts indirectes 

 

a- Bibliografia sobre: 

 

1- L’associacionisme. 

2- El voluntariat i el medi ambient 

3- Les ADFs. 

 

b- Webs relacionades amb el món de les ADFs . 

 

 

Cal recordar, tal i com he comentat a la introducció, alhora que lamentar, però, la 

manca d’estudis i altre material escrit sobre el món de les ADFs en general i dels seus 

voluntaris en particular, cosa que al mateix temps que dificulta la investigació és un 

al·licient per a dur-la a terme i li atorga un valor afegit. 
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La combinació d’aquests dos tipus de fonts implica que el mètode a emprar sigui el 

deductiu en alguns aspectes i l’inductiu en altres. El primer i principal objectiu l’he 

assolit a partir del mètode inductiu, és a dir, a partir de les entrevistes que he dut a 

terme a diferents protagonistes del món de les ADFs: presidents, voluntaris i coneguts 

(tècniques de recollida de dades qualitatives), que m’han permès sortir de l’experiència 

particular de cada un dels actors per arribar a conclusions generals. D’aquesta manera 

He pogut obtenir la informació i dades que m’han permès conèixer els motius que 

porten a alguns joves a sentir-se atrets per les ADFs.  

 

Al dur a terme l’anàlisi de les dades, primer de tot he extret la informació que he 

considerat oportuna de les webs i la bibliografia tot fent una anàlisi de continguts i 

posant de relleu aquells aspectes que són vitals per als temes introductoris. 

Posteriorment, l’anàlisi de continguts de les entrevistes als presidents, joves voluntaris 

d’ADFs i joves que les coneixen,  m’ha donat la clau de volta per entendre quins són 

els al·licients que un jove troba en una ADF de la comarca d’Osona per a fer-se’n 

voluntari.   

 

Per la pròpia naturalesa del tema d’aquest treball he optat per seguir una metodologia 

d’investigació qualitativa. Buscar atractius, al·licients, motius, sentiments s’escau dins 

d’una metodologia qualitativa en què els entrevistats poden parlar lliurement d’allò que 

senten, d’allò que els ha afectat, de les seves vivències .... No cerco, malgrat que en 

un primer moment havia sospesat la possibilitat de fer-ho, estadístiques fredes, ni 

tampoc percentatges, ni números que validin i argumentin els resultats obtinguts sinó 

que cerco motivacions i raons personals. En definitiva no cerco uns resultats 

quantitatius, numèrics sinó qualitatius i, per què no, subjectius. La naturalesa dels 

resultats que he obtingut no ha de comportar cap pèrdua de validesa ni resultar ser 

menys científics que uns hipotètics resultats quantitatius o numèrics.   

 

L’anàlisi qualitativa, segons Ruiz Olabuénaga (2003) opera en dues dimensions: no 

només observa i grava les dades sinó que hi ha un diàleg permanent entre 

l’observador i l’observat, entre la inducció (dades) i la deducció (hipòtesis). Aquest fer 

té una estructura zigzaguejant en la que s’imposa una flexibilitat completa per canviar, 

quan sigui, la hipòtesi de treball, la font d’informació o la línia d’interpretació. És per 

això que la recerca que presento ha començat volent entrevistar a unes persones 

determinades i ha acabat entrevistant-ne d’altres no previstes en un principi. Ha 

començat amb un pla de treball inicial, però  ha patit canvis a mesura que la informació 

obtinguda m’ha anat guiant per altres camins, tot adaptant-se a les noves 
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circumstàncies. El disseny qualitatiu és un pla de treball obert (he sortit d’un 

plantejament i l’he modificat a mesura que he avançat) i interactiu (m’ha interessat 

parlar amb la gent de les ADFs i no recollir només una informació de forma freda)  en 

el que l’actitud de l’investigador és empàtica  i identificada amb l’entrevistat. La creació 

del clima de complicitat amb els entrevistats ha vingut donada especialment perquè 

coneixia d’antuvi la majoria ja que han estat majoritàriament alumnes, pares d’alumnes 

o responsables d’alternança de l’Escola Familiar Agrària de Quintanes3, escola on 

exerceixo la docència. 

 

En la nostra investigació he descartat l’observació, ja sigui participant o indirecta, per 

dues raons fonamentals. La primera per la mateixa naturalesa de l’objecte d’estudi, els 

desigs dels joves voluntaris d’ADFs satisfets en elles, que el fan impossible, i la 

segona, pel camp on he realitzat la investigació, les ADFs i el seus voluntaris. Al ser 

unes associacions que és difícil saber quan actuaran perquè no està determinat  ni en 

el temps ni en l’espai quan hi haurà una emergència, el fan poc assequible. He 

analitzat el funcionament i els atractius que presenten tres de les ADFs de la comarca 

d’Osona: l’ADF Portal de les Guilleries, l’ADF Congost i l’ADF Fontfreda, a partir del 

seu president i un voluntari. Aquestes ADFs no les he triades a l’atzar sinó que, com 

més endavant comento, les he triades seguint uns criteris d’activitat marcats pel 

coordinador de la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona, el Sr. Jaume Bertomeu.  

 

Dins de les entrevistes emprades en la investigació qualitativa cal remarcar 

l’estructurada o dirigida, la no estructurada o no dirigida i la semiestructurada o 

semidirigida. En la recerca que us exposo he fet servir l’entrevista semiestructurada o 

semidirigida on he disposat d’un guió que recull els temes a tractar durant l’entrevista, 

però l’ordre i la forma és de lliure elecció. M’ha concedit àmplia llibertat tant a mi com a 

l’entrevistat  i m’ha garantit alhora que s’han discutit tots els temes rellevants i que 

totes les informacions necessàries han estat recollides. El guió de l’entrevista  ha 

establert un perímetre en el què he decidit no només l’ordre i la formulació de les 

preguntes sinó també si aprofundeixo en alguns temes, depenent de la seva evolució. 

Aquest guió es pot consultar a l’annex 1 i com es pot comprovar ha anat variant 

depenent del desenvolupament de cada entrevista. Només en l’entrevista amb el Sr. 

Ramon Vallmitjana com a promotor de les ADFs he intentat fer una entrevista dirigida, 

sense aconseguir-ho del tot, com es pot comprovar més endavant. 
 

3 L’Escola familiar Agrària Quintanes està situada a les Masies de Voltregà i imparteix, entre d’altres, el Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà de treballs forestals i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’organtzació i gestió de 

recursos naturals i paisatgístics. 
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A part d’aquests tres tipus d’entrevistes n’hi ha d’altres com les informals, totes 

aquelles converses més o menys espontànies que he mantingut de manera fortuïta 

amb les persones en el decurs del treball de camp i que poden ser font de dades, i les 

entrevistes grupals que es duen a terme amb un grup de persones al mateix temps. La 

recerca aquí exposada rep un important cabal d’informació de les informals; per motius 

professionals mantinc una estreta relació amb la Federació d’ADFs de la comarca 

d’Osona, la qual cosa m’ha permès mantenir converses amb diferents membres (el Sr. 

Jaume Bertomeu, coordinador, el Sr. Xavier Cubí, tècnic, el mateix Sr. Ramon 

Vallmitjana, president...) i em permet un contacte constant amb voluntaris de diferents 

ADFs de la comarca d’Osona que han aportat informació sobre quins pensen que 

poden ser els atractius que tenen les ADFs de la comarca d’Osona per als seus 

voluntaris. A part també he rebut la col·laboració espontània de presidents d’ADFs 

d’altres contrades i dels seus voluntaris que m’han ajudat a tenir una idea més general 

del què passa en el món de les ADFs i el seu entorn. 

 

Les persones  a entrevistar han estat triades no a l’atzar sinó seguint un criteri 

intencional del tipus opinàtic, segons la classificació de Ruiz Olabuénaga (2003). Un 

criteri estratègic personal basat en la facilitat personal o en els que pel seu 

coneixement m’han semblat ser els que tenien més informació i me la voldrien donar.  

 

 Les entrevistes que he portat a terme han estat les següents:4

 

a- Entrevistes semiestructurades o semidirigides a 3 voluntaris joves (elegits pels seus 

respectius presidents) de les ADFs d’Osona, més concretament a un de l’ADF del 

Congost (el Sr. Ferran Castellar),  un altre de l’ADF Fontfreda (el Sr. Carles Morera) i 

un altre de l’ADF Portal de Guilleries (el Sr. David Prat). Aquestes m’han aportat el 

gruix principal d’informació que m’ha donat les claus per entendre què atrau d’una ADF 

de la comarca d’Osona a un jove fins el punt de fer-se’n voluntari. 

  

b- Entrevistes semiestructurades o semidirigides a 2 joves  que tot i conèixer les ADFs 

no se n’han fet voluntaris. Aquestes m’haurien d’haver permès conèixer quins són els 

aspectes poc atractius o “negatius” que fan que un jove no se’n faci voluntari malgrat 

conèixer-les. Els elegits han estat joves, alumnes de l’Escola Familiar Agrària  

 
4 Cap dels entrevistats ha posat entrebancs per poder citar el seu nom. En tot cas algun dels entrevistats ha 

comentat abans o després de l’entrevista que certes respostes no haurien pogut estar enregistrades. 
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Quintanes, (El Sr. David Fernández i el Sr. Albert García) que han fet pràctiques en 

ADFs. Cal comentar que el resultat d’aquestes entrevistes no ha estat l’esperat i per 

això he reduït de 3 a 2 el seu nombre. Els entrevistats  o no s’havien plantejat mai que 

podien ser voluntaris  o no tenien clar per què no se n’havien fet.  

 

c- Entrevistes semiestructurades o semidirigides a 3 presidents d’ADFs. Aquestes 

entrevistes m’han permès recollir informació del voluntariat que les compon i establir 

ponts amb joves voluntaris que en formen part. Els entrevistats han estat els 

presidents de les ADFs d’Osona més actives: el Sr. Josep Maria Castellar, president 

de l’ADF Congost; el Sr. Ramon Vallmitjana, president de l’ADF Portal de les Guilleries 

i el Sr. Josep Vila, president de l’ADF Fontfreda.  

 

d- Entrevista estructurada o dirigida al Sr. Ramon Vallmitjana, un dels fundadors de les 

ADFs a la comarca d’Osona, president de la Federació d’ADFs de la comarca 

d’Osona, de l’ADF Portal de les Guilleries i president del Secretariat Nacional d’ADFs 

de Catalunya (en endavant SNADF) durant els seus primers 6 anys d’existència. 

Aquesta entrevista m’ha permès conèixer de primera mà com i per què es van crear 

les ADFs, suplint així la manca de bibliografia i documentació escrita sobre el tema. 

Com he comentat anteriorment, aquesta entrevista que havia estat plantejada en un 

principi com a estructurada o dirigida ha acabat essent no estructurada degut a la seva 

facilitat de paraula. 
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3. ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT      

 

3.1. L’associacionisme i el Tercer Sector. 

 

La societat catalana s’ha caracteritzat per saber unir esforços per aconseguir allò que, 

d’altra banda, no ve donat per cap altra entitat. Així, moltes agrupacions i associacions, 

com les ADFs,  han nascut entorn una idea treballada per un grup de persones, sense 

que, necessàriament, es limiti a donar satisfacció a uns problemes particulars o 

individuals. D’aquesta manera tal i com diu el Sr. Ramon Vallmitjana, President de la 

Federació d’ADFs de la comarca d’Osona i de l’ADF Portal  de les Guilleries: 

 

“Les agrupacions civils són indispensables per al progrés del país i esperem que 

creixin en els propers anys i que comptin amb un bon nombre de voluntaris  que 

els donin suport, perquè justament són aquestes persones les que constitueixen el 

món associatiu i ajuden al país a avançar.” (A. Font, 2003: 214) 

 

En la societat es distingeixen una sèrie de necessitats no ateses ni pel sector públic ni 

pel privat. Aquesta és la gènesi de l’anomenat Tercer Sector que es defineix com a no 

lucratiu i no públic. El Tercer Sector està format  per organitzacions amb personalitat 

jurídica inserides en algun registre públic que no tinguin ànim de lucre i que, per tant, 

no reparteixen beneficis i que siguin de titularitat privada. (A. Castiñeira, 2003) 

 

Un dels trets més característics del Tercer Sector és la presència del voluntariat, que 

és una forma de col·laboració que encarna els valors cívics i que fa possible aquest 

equilibri entre el sector públic i el privat. Avui en dia s’identifica aquest anomenat 

Tercer Sector amb el sector assistencial. És per això que les ADFs no s’hi haurien 

d’incloure. 

 

 Raons i evolució  de l’associacionisme. 

 

L’associacionisme respon a les necessitats que la societat ha anat generant al llarg de 

la seva història.  Al recular dos segles: 
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“El segle XIX va veure florir a Europa un moviment associatiu mitjançant el qual els 

ciutadans intentaven contrapesar les greus insuficiències de l’acció pública i oficial 

de l’estat.  Lleure i discussió política, educació, instrucció i afrontament comú dels 

seriosos problemes que amenaçaven l’existència d’amplis grups de la població, 

són els trets més pronunciats de les associacions europees de l’època”  (J. Cucó, 

1991: 28) 

 

El segle XX, en canvi, s’ha caracteritzat, almenys a Occident, per la fortalesa dels 

Estat – nació. Aquest protagonisme de l’Estat s’ha vist accentuat per fets com les dues 

guerres mundials, el Crac del 29, la Guerra Freda, .... La societat que fins aleshores 

havia aconseguit emancipar-se i tenir una forta iniciativa va veure com aquest camí  es 

truncava i naixia un potentíssim sector públic que monopolitzava gairebé de forma total 

sectors tan sensibles com la sanitat i l’educació5. L’activitat pròpia de la societat havia 

quedat reduïda a aquells espais en què l’Estat no hi arribava i, és clar, no es podien 

deixar abandonats. Aquesta és una de les raons del naixement d’associacions com les 

ADFs. L’Estat no arriba a tot arreu i per això les ADFs han nascut com a resposta a 

una problemàtica que l’Estat era incapaç de resoldre. 

 

Però Espanya, i per tant Catalunya, per raons polítiques, no ha pogut seguir les pautes 

europees tal i com indica na Josepa Cucó : 

 

“Aquesta rica i densa xarxa social desapareixerà, però, sobtadament. La guerra 

civil espanyola serà la fita que marque l’inici d’un procés diferenciador, que d’ara 

en avant, ens separarà d’Europa (...) Tallades d’arrel i esmicolades, part de les 

seues despulles es dispersen en mans alienes, mentre que altres bocins 

s’amunteguen  en els racons més obscurs” (J. Cucó, 1991: 34) 

  

Tot llegint-la es ressegueix la història de les associacions al nostre país:  

 

“fins a la dècada dels 30 es va mantenir en vigor la llei d’associacions de 1887. 

L’inici de la guerra obrí, però, una nova etapa en matèria de legislació associativa 

que desfà tot el que existia prèviament. Al mateix  any 36, la Junta de Defensa de 

l’exèrcit rebel promulgà un decret pel qual declarava fora de la llei tots els partits i 

 
5 Font: http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/assoc/historia/raons/index.htm recuperat el 7 d’abril del 

2006. 
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organitzacions polítiques i socials integrades en el Front Popular; en la pràctica, 

aquest decret suposà la prohibició d’una bona part de les associacions existents 

abans del< <glorioso alzamiento>>. Poc després, el 17 d’abril de 1937, es va 

promulgar el <<Decreto de Unificación>>, segons el qual es constitueix com a 

única formació política legal la Falange Española Tradicionalista i de las JONS, 

que exercirà un control absolut sobre qualsevol tipus d’associacionisme. Una 

vegada finalitzada la contesa, es promulga una nova llei d’associacions (gener de 

1941), a través de la qual s’estableix un rígid control – exercit directament pel 

Ministeri de Governació. –sobre totes aquelles associacions no adscrites 

expressament a altres institucions o departaments de l’estat. La tasca d’aniquilació 

associativa s’acabaria d’arrodonir, finalment, uns pocs anys més tard amb  la 

promulgació del <<Fuero de los Españoles>> (juliol de 1945), que al seu article 16 

estableix una formulació general del dret d’associacions”  (J. Cucó, 1991: 35) 

   

El franquisme, per tant, va aniquilar tota la xarxa d’associacions existents abans de la 

guerra, donant pas a l’existència d’unes poques, les que estaven fora de tota sospita. 

Malgrat que la nova Llei d’associacions del 1964 va representar una obertura molt 

tímida que va facilitar la legalització d’un bon nombre d’associacions, no va ser fins el 

“Real Decreto” d’abril del 1977 i la Constitució del 1978 quan es  “possibilitarà el boom 

associatiu que caracteritzarà els anys de la transició i que continuarà al període de 

consolidació de la democràcia” (J. Cucó, 1991: 35). Només en les societats plenament 

democràtiques hi ha un veritable teixit associatiu. 

 

L’augment de l’individualisme i la por a la cada vegada més inquietant força de l’Estat 

han fet del darrer quart de segle un àmbit de recuperació de la iniciativa social. L’Estat 

ha anat deixant llastra i amb ells ha deixat esquerdes per on s‘ha anat colant l’acció 

d’associacions plenes de voluntaris.  Les associacions han construït la història recent 

de Catalunya en el procés de transformació i millora tant del territori com dels serveis 

de què gaudeix la població.  Mentre que les institucions governamentals es veuen 

incapaces de consolidar i augmentar el sentit de col·lectivitat i la consciència cívica, les 

associacions ajuden a consolidar la democràcia i comptar amb la participació 

ciutadana. És una manera de fer participar i integrar capes de la societat que d’altra 

banda mai no tindrien veu.6

 

 
6 Font: http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/assoc/historia/raons/index.htm recuperat el 7 d’abril del 

2006. 
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L’associacionisme és avui una realitat. Si el 2003 hi havia 36593 associacions (A. 

Font, 2003), avui en dia es parla de què a Catalunya hi ha al voltant de 46.000  

entitats, més de 41.000 de les quals són associacions repartides en diferents àmbits.   

 

 

 L’associacionisme, ONGs i voluntariat. 

 

Així, l’Estat sembla assumir de bon grat que determinats individus organitzats de la 

societat civil, com les ADFs, el descarreguin de determinades responsabilitats socials i 

per això accepta cedir la gestió de recursos i considera vital crear els canals jurídics i 

materials per a què siguin els propis individus els qui assumeixin la responsabilitat en 

els problemes que els afecten. D’aquesta manera les ADFs van quedar integrades en 

el programa Foc Verd, en un primer moment des del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca i posteriorment des del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DMAH d’ara en endavant) de la Generalitat de Catalunya.  

 

Les ONG, tal i com es coneixen a l’actualitat s’originen als anys 60, però no serà fins 

als anys 70 i 80 en què es produirà el boom de les ONGs. A Espanya no és fins als 

anys 80 en què es produeix l’aparició de nombroses ONGs. Les raons de la seva 

aparició normalment es vinculen a la desaparició de la dictadura, al creixement 

econòmic i a l’aparició de fonts de finançament públic per a projectes. Però a aquestes 

raons cal afegir-n’hi d’altres: el procés de desmobilització de l’esquerra que es pot 

situar després del referèndum de l’OTAN, la progressiva institucionalització de les 

organitzacions socials i el creixent descrèdit dels partits polítics i dels sindicats (L. 

Nieto Pereira, 2001).  

 

El buit que provoquen aquests fets faran néixer moltes de les ONGs existents, algunes 

de petites i d’altres de grans, dedicades a objectius diversos.  

 

Més enllà de qualsevol definició formal una ONG és qualsevol organització sense ànim 

de lucre la finalitat de la qual no sigui beneficiar exclusivament els seus membres. El 

model ONG és un model caracteritzat perquè: 
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- L’individu és l’eix de tota relació. 

- Tenen una gran legitimitat social. 

- No suposen un perill per a l’ordre establert. La participació dels joves a través del 

voluntariat és bona, pacífica i productiva; la participació en altres organitzacions 

reivindicatives és violenta o inútil. 

 

Anys després, els joves es llencen a ser voluntaris, joves que es defineixen com a 

apolítics i que per això s’acosten a les ONGs disposats  a donar part del seu temps a 

activitats d’associacions sense ànim de lucre. Per totes aquestes circumstàncies, el 

voluntariat troba el seu espai més idoni i identificatiu en el si d’una organització, 

especialment, quan aquesta es defineix “sense afany de lucre”, com és el cas de les 

ADFs, que en el fons són associacions que no cerquen el benefici exclusiu dels seus 

membres sinó el de tota la societat amb la prevenció i protecció del medi contra el foc. 

 

 

3.2. El voluntariat. 

 

 El voluntariat és segons la Generalitat: 

 

“- Una activitat o un servei d'ajuda els altres o de canalització d'inquietuds cíviques 

i solidaries a favor de la societat: 

- En el temps lliure. 

- Sense contraprestació econòmica. 

- Dins el marc d'una organització sense finalitat de lucre i amb una estructura 

democràtica de funcionament.”7

 

Per tant, és voluntària tota acció que no comporti retribució financera. Així l’activitat 

voluntària s’oposa essencialment al treball remunerat i té la característica que 

s’exerceix sense cap obligació ni cap sanció sobre qui no la compleix. Per tant és una 

acció que es realitza en total llibertat. En aquest sentit puc afirmar que les ADFs, en 

part,  estan formades per voluntaris que treballen de manera gratuïta i si no poden 

 
7 Font: http://www.gencat.net/benestar/societat/voluntariat/voluntariat/index.htm recuperat el 15 de desembre del 

2005.
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col·laborar en les activitats que duen a terme les ADFs a què pertanyen no reben cap 

mena de sanció ni tampoc reben cap mena de retribució pel fet de fer-les. 

 

El terme voluntariat és un terme polisèmic, serveix per referir-se a persones i activitats 

d’índole molt diferent però que presenta unes característiques clares i ben definides 

(A. Petrus, 1991): 

 

- És un acte lliure. Ningú pot exigir-li la seva participació. Per això els voluntaris 

d’ADF participen en les tasques pròpies quan poden. 

- És un acte normalment col·lectiu, dins d‘una organització perquè en ella hi troba 

l’eficàcia. En les ADFs hi troben organització i eficàcia en la prevenció i extinció del 

foc forestal. 

- És un acte gratuït. Els voluntaris d’ADFs no cobren res. 

- És un acte altruista. L’objectiu principal és el bé cultural, social, educatiu,  etc., dels 

altres. Les ADFs cerquen conservar els boscos, com a element privat i públic 

alhora. 

 

El voluntariat fa referència a un acte de participació i a una acció adreçada a la 

comunitat. El mot voluntari significa que el protagonista aporta alguna cosa a la 

comunitat. Ni egoista ni individualista. L’acció del voluntari seria desinteressada; pel bé 

social, el voluntari és ciutadà i actor col·lectiu. (D. Ferrand-Bechmann, 1995) 

 

L’exconseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ja ho deia referint-se al voluntariat 

d’ADFs:  

 

“El voluntariat dóna: temps, acció desinteressada, servei gratuït, voluntat, llibertat, 

sentit, participació, vida, coneixements, responsabilitat i compromís, entre d’altres 

aportacions  És una actitud social que dóna resposta a un sentiment comú de 

sentir-se solidari. És l’acció de prestar de manera lliure i voluntària serveis en 

benefici de la comunitat, dins el marc d’una organització estable i democràtica i 

comporta un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.” (SNADF 

(Secretariat Nacional de les ADFs de Catalunya), 2003:  7) 
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El voluntariat  és una realitat canviant, que evoluciona constantment i que sembla estar 

de moda. Avui hi ha  a Catalunya 670.000 persones, un 13,1% de la població major de 

16 anys, que desenvolupen activitats de voluntariat. Mentre que el prototipus de 

voluntari català és una persona de 16 a 24 anys amb estudis elementals i que treballa, 

el prototipus d’exvoluntari és el d’una persona de 25 a 34 anys amb estudis de 

batxillerat elemental, ESO o EGB que treballa.  (INCAVOL, 2001) 

 

  

 Les seves arrels. 

 

El voluntariat és un fenomen social important. En algun moment de la nostra vida tots 

som voluntaris; estem envoltats de voluntaris. El voluntariat existeix en els sectors més 

secrets i en els mes visibles de la societat, en els més desprestigiats i en els més 

aplaudits. (D. Ferrand-Bechmann, 1995) 

 

El voluntariat és una dimensió amagada però important de la nostra societat, perquè 

articula l’individual i el col·lectiu, l’acció personal i l’associativa organitzada, la feina i el 

lleure ... El voluntariat és un moviment ric i complex. Hi tenen cabuda formes i 

persones molt diferents. Des del voluntari tradicional fins al més llançat i compromès 

tenen el seu espai. No és fins als anys 90 en què es produeix l’eclosió del fenomen del 

voluntariat.. 

 

El voluntariat a Europa, però, té una llarga tradició, la qual ha donat al moviment uns 

trets propis  distintius. Malgrat això haig de dir que no es tracta d’una realitat única sinó 

que com a mínim es pot distingir entre dues maneres diferents d’entendre i 

desenvolupar el voluntariat (A. Petrus, 1991): l’anglosaxó i el mediterrani, fruit d’una 

naturalesa d’estat i de la societat.  

 

Les arrels del voluntariat són contradictòries: per una banda sorgeix de les pràctiques 

de les classes dominants preocupades per salvar la seva ànima i el seu estatus; per 

l’altra està fortament vinculat a les pràctiques de solidaritat de la classe obrera i 

pagesa (D. Ferrand-Bechmann, 1995). Aquesta solidaritat s’ha desenvolupat de 

manera endògena, a l’interior de la classe obrera. És un voluntariat menys ostentós, 
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més adherit a l’intercanvi diari de dons necessaris per a la supervivència. Les primeres 

ADFs van sorgir en el marc de col·laboració entre pagesos que hagueren d’unir 

esforços per tal de poder dur a terme tasques que de forma individual no era possible 

com la d’atacar el foc en cas d’incendi forestal.8

 

 

Voluntaris i professionals. 

 

La transformació que ha patit el voluntariat en passar, una part dels voluntaris, de fer 

tasques gratuïtes a fer tasques remunerades ha fet estendre sobre ell un vel de 

sospita (D. Ferrand-Bechmann, 1995). El fet de que uns primer facin una feina com a 

voluntaris i després com assalariats aixeca sospites. És com si es preparessin per a la 

vida professional. Així. aquell voluntari d’ADF que se’n fa per tal d’obtenir punts en el 

concurs de mèrits dels concursos/oposicions a bomber9 està estenent la sospita a tots 

els voluntaris d’ADFs. 

 

Els voluntaris presenten un greu problema als professionals perquè amenacen el seu 

poder. El voluntariat no ha d’ésser una intencionada manera d’accedir a un lloc de 

treball. Convertir el voluntariat en un primer pas per assolir un treball contradiu el 

primer i més fonamental principi dels moviments del voluntariat: la gratuïtat.  Aquest és 

un debat obert en el si de les ADFs. Des de la Diputació de Barcelona es paga a 

voluntaris que durant l’estiu vulguin estar de guàrdia. Hi ha ADFs com les que integren 

la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona que han refusat participar-hi mentre 

d’altres, com la d’Esparreguera, que sí que hi participen.10  Els presidents de les ADFs 

de la comarca d’Osona intenten controlar que cap dels voluntaris no en vulgui treure 

un profit11, encara que no sempre ho aconsegueixin12.  

 

 

 
 

8 Vegeu l’annex 3. 

9 A l’annex 8 s’hi fa referència. 

10 Font: Federació d’ADFs de la comarca d’Osona i ADF d’Esparreguera. 

11 Vegeu annex 4. 

12 Vegeu annex 8. 
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La formació del voluntariat. 

 

El voluntari ha de tenir una preparació per a realitzar la seva tasca; qualsevol persona 

pot accedir a l’acció voluntària, però tot voluntari ha de formar-se per a oferir els seus 

serveis amb el mínim de qualitat, tant amb una capacitació inicial com amb un procés 

de formació permanent. La funció del voluntariat ha de respondre, entre d’altres, al 

principi d’eficàcia. No només pel fet de ser voluntària una acció és correcta. Aquest 

principi d’eficàcia requerirà una formació adequada, una formació permanent i una 

supervisió del voluntariat. S’entén per formació (A. Petrus, 1991) l’adquisició d’un 

determinat desenvolupament, aptitud o habilitat. Quan parlo de formació del voluntariat 

parlo d’adquisició de coneixements i habilitats que poden fer més eficaç l’acció 

voluntària.  

 

La formació és un dels aspectes que cal vetllar més quan es treballa en prevenció i 

extinció d’incendis forestals13 o bé quan s’està treballant a bosc i més encara si 

considero que els joves de 16 anys ja poden actuar com a membres de l’ADF. La 

formació, segons l’SNADF (Secretariat Nacional d’ADFs de Catalunya), de les 

persones que ingressen a una ADF és: 

 

“Formació bàsica: 

- Introducció a les ADF, operativitat i transmissions, teoria del foc. 

- Meteorologia i risc, comportament dels vegetals, cartografia, GPS. 

- Material equips i sistemes, maquinària i seguretat, pràctiques. 

 

Formació continuada: 

- Primers auxilis i maquinària. 

- Operatiu estiu, INFOCAT, reciclatge  curs bàsic, coordinació  

 

Formació especialitzada: 

- Administració, tràmits d’ ajuts i ajuts a les ADFs. 

- Selecció voluntariat, formació i foment del lideratge. 

- Noves tecnologies aplicades a les ADFs. 

 
13 Vegeu l’annex 5 . 
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- Primers auxilis. 

- Electrificació rural. 

- Coordinació i mètodes de treball. 

- (A determinar a proposta de les ADFs)14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la trobada d’ADFs de la comarca d’Osona del 2004 cedida     

pel Sr. Eduard Martín.15

 

 

Les motivacions del voluntariat. 

 

És important conèixer les motivacions latents i les motivacions manifestes que porten a 

una persona a fer-se voluntari Cal tenir present que sovint l’acció voluntària és el 

complement d’una activitat professional insatisfactòria i incompleta. S’ha parlat molt de 

quines són les motivacions del voluntariat. Sembla ser que aquestes es poden 

englobar en les següents: 

  

- Influència social. 

- Ocupar un espai buit emotiu. 

- Buscar un èxit que li ofereixi autoconfiança 

 
14 Font: http://www.osona.com/federacioadf/ recuperat el 15 de febrer del 2006. 

15 El Sr. Eduard Martín és un exalumne de Quintanes molt sensibilitzat pel tema del foc forestal. 
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- Per “obligació” moral. L’home també actua per principis a què s’adhereix. El 

voluntariat té motivacions que el treball no pot satisfer com l’adhesió als valors de 

l’organització de la tasca acomplerta. De fet molts dels voluntaris de les ADFs ho 

acaben essent per “obligacions morals” personals, com es pot comprovar més 

endavant. 

- Buscar altres companyies. Crear vincles i inserir-se en un grup continua essent un 

motor per al voluntariat. Els companys voluntaris reemplacen els col·legues i els 

amics. De fet des de la Federació ja m’han avançat que en alguns casos són els 

mateixos voluntaris els qui fan fer-se voluntaris a coneguts. 

- Ajuda mútua. Els que apaguen foc fora del seu territori són ajudats quan es crema 

el seu. 

- La pràctica de la mateixa activitat pel que ets voluntari (esportistes) 

- La formació. El voluntariat seria una forma d’aprenentatge al taller, una estada 

professional, on hom veu que se li confien responsabilitats, hom aprèn a dirigir la 

seva feina, un pressupost o un equip. A vegades es busca un voluntariat on es rebi 

una formació que després el catapultarà a la professionalització. La formació que 

es dóna a les ADFs no aspira a crear professionals sinó a ser eficaços en la 

prevenció i lluita contra el foc. 

- Ocupar el temps lliure. El voluntariat és una ocupació, com el lleure (D. Ferrand-

Bechmann, 1995). Pocs voluntaris d’ADF ho són per omplir el temps de lleure. 

 

En la següent gràfica es pot veure quins són els motius que addueixen els  

voluntaris per a fer-se’n: 
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Font: INCAVOL, 2001 
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A vegades, sota la disfressa del voluntariat, hi ha persones que es qualifiquen de 

desinteressades i sacrificades pel bé públic (D. Ferrand-Bechmann, 1995)  funden i 

dirigeixen obres per una preocupació visible i primordial de fer-se veure, això quan no 

és per treure’n un benefici material. Això és el que passa quan alguns propietaris 

forestals només pensen en l’ADF per arreglar els seus camins16. 

 

 

 Àmbits del voluntariat. 

 

Quan parlo de voluntariat em refereixo a una realitat molt àmplia i diversa. A més a 

més el voluntariat actua damunt una realitat canviant, ja que contínuament la societat 

canvia i apareixen noves necessitats i nous reptes als que el voluntari pot fer front.  

 

Agrupant per àmbits les diferents activitats que duen a terme els voluntaris es pot 

parlar de bàsicament cinc grans àmbits17: 

 

1- Voluntariat comunitari (Club Patí Les Masies de Voltregà, Associació Aplec de 

Balenyà, Associació de veïns de Guaitallops, ...).  

 

Es basa en la promoció de la participació i de la vida associativa. Realitza una 

dinamització del seu entorn sòciocultural i facilita canals d’integració de les persones a 

la vida social i comunitària. En ell hi tenen lloc les associacions de veïns, educació en 

el lleure, associacions esportives, ... 

 

2- Voluntariat cultural (Agrupació de pessebristes de Vic, Agrupació sardanista 

Torelló, Amics dels Museus d’Osona, ...). 

 

L’objecte d’acció és la cultura del país, i es treballa en accions per a la dinamització de 

la cultura popular tradicional, la defensa del patrimoni, la defensa de la llengua, ... 
 

16 Vegeu l’annex 5. 
17 Font: http://www.gencat.net/benestar/societat/voluntariat/voluntariat/index.htm recuperat el 15 de desembre 

del 2005.  
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3- Voluntariat ambiental. (Grup de Defensa del Ter, Grup d’anellament de 

Calldetenes, ADF Portal de les  Guilleries, ...) 

 

L’objecte d’acció és la natura i el medi en general. S’inclouen grups naturalistes i 

ecologistes, grups de defensa del patrimoni natural, grups d’educació ambiental, ... 

Seria dins d’aquest àmbit en què s’haurien d’inscriure els voluntaris de les ADFs. 

 

4- Voluntariat de cooperació internacional (Associació per al Desenvolupament 

Integral i la Formació, Casal d’amistat amb Cuba Viladecans. Fundació 

Humanitària del Tercer i quart món Doctor Trueta, fundació privada, ...) 

 

La cooperació internacional es fa especialment vers el tercer món en àmbits molt 

diferents: educació, sanitat, protecció de la infància, ... 

 

5- Voluntariat social (Associació de Sant Tomàs Pro-persones amb retard mental 

d’Osona (PARMO), Associació Obra Blanca de prevenció i ajut al 

drogodependent, Associació Tapís, ...) 

 

 

L’objecte d’acció són les persones o col·lectius que presenten necessitats, dèficits o 

alguna característica problemàtica que dificulta la seva integració i el seu benestar. El 

gruix de les entitats que treballen en aquest àmbit són les més representatives de 

l’anomenat Tercer Sector.  

 

 

A partir de la següent taula comparativa d’activitats voluntàries dutes a terme pels 

catalans, es pot concloure que el voluntariat social és el més estès, mentre que 

l’ambiental és minoritari i en clara disminució. 
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Activitats voluntàries 2000 1996 

Tasques socials d’atenció i acompanyament personal (atenció 
domiciliària, acompanyament hospitalari, etc.)  30,7 26,5 

Tasques formatives i educatives  30,7 29,0 
Activitats sòcioculturals i de participació comunitària 
(campanyes, festes, corals, esbarts, grups d’afeccions, etc.) 29,8 39,4 

Comunicació, Internet, informàtica, webs 11,3 - 
Tasques reeducatives i terapèutiques  6,3 5,6 
Gestió, administració, assessorament 5,9 3,8 
Protecció civil i recuperació de l’entorn (vigilància forestal, 
patrimoni natural i cultural, etc.) 4,9 10,9 

Estudis, investigacions, creació, programació, execució de 
projectes 1,2 3,7 

Altres tasques diverses de suport 21,4 11,9 
Ns / Nc 4,7 - 
Base (voluntaris) 103 91 

Font: INCAVOL, 2001 

 

En canvi si segons les dades de la següent taula, el voluntariat ambiental té un gran 

potencial 

 

Àmbit de l'entitat Voluntaris actuals Voluntaris potencials 

Social 40,2 52,0 
Lleure 24,3 15,5 
Cultural 20,3 26,5 
Promoció de 
col·lectius 

19,5 12,1 

Participació ciutadana 
i civisme 

9,2 22,4 

Emergència i socors 5,6 20,7 
Medi Ambient 4,1 26,7 
Drets humans 1,2 29,8 
Cooperació 
internacional 

- 10,7 

Desenvolupament 
sòcio-econòmic 

- 13,2 

Altres 3,7 2,1 
Ns/Nc - 28,4 
Base  103 324 

Font: INCAVOL, 2001 

 

4. EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL I LES ADFS A CATALUNYA 
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4.1 El voluntariat ambiental. 

 

L’objecte de l’acció del voluntariat ambiental, segons el Servei Català del Voluntariat 

és la natura i el medi en general. El voluntariat ambiental s’agrupa al voltant de 

diferents tipus d’entitats: 

 

1- Grups naturalistes i de defensa del patrimoni natural. 

 

2- Grups de sensibilització i de creació de consciència. Associacions ecologistes. 

 

3- Grups d’educació ambiental. 

 

4- Grups de reflexió i opinió ambiental. 

 

5- Associacions per a la preservació del medi natural i urbà, defensa contra el 
soroll, contra la pol·lució, ... 

 

6- Associacions de protecció d’animals i de plantes. Associacions d’espais verds. 

 

7- Voluntaris forestals. 

 

8- ADFs.  

 

No ha de sorprendre aquesta distinció que fa el mateix Servei Català del Voluntariat 

entre voluntari forestal i voluntari d’ADF.  De fet el Sr. Ramon Vallmitjana afirma que la 

figura del voluntari forestal queda molt restringida als llocs on no hi ha ADFs i que 

molts dels antics voluntaris forestals s’han passat al voluntariat d’ADF18. Segurament 

és per això que hi ha una gran diferència entre el nombre de voluntaris forestals i el de 

voluntaris d’ADFs, tant a Catalunya com a Osona. A Catalunya hi ha 317 voluntaris 

forestals per 6473 voluntaris d’ADFs i a Osona hi ha 6 voluntaris forestals per 424 

 
18 De l’entrevista feta al Sr. Ramon Vallmitjana (annex 4) se’n desprèn una certa animadversió vers la figura del 

voluntari forestal. 
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voluntaris d’ADFs19. La gran diferència rau en què els voluntaris forestals estan 

promoguts pel poder públic mentre que els voluntaris d’ADFs neixen de la societat 

civil. 

 

Algunes de les activitats que poden dur a terme els voluntaris ambientals, com ja estan 

fent en bona mesura els de les ADFs existents,  són20:  

 

- Sensibilitzar la població sobre les problemàtiques que afecten el medi i les actituds 

correctes que cal tenir envers aquell.  

- Actuacions de descoberta del medi. 

- Tasques de defensa, protecció i recuperació ambiental. Per exemple la Federació 

d’ ADFs de la comarca d’Osona ha col·laborat amb el RACC (Reial Automòbil Club 

de Catalunya) en l’organització, gestió i control dels assistents al Rally Catalunya 

quan passava per terres d’Osona i amb altres ADFs ara que passa per terres de 

Tarragona; amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca quan hi va haver 

la pesta porcina ... 

- Protecció dels animals. Així la Federació té constància de punts negres per a les 

aus. 

- Campanyes de recollida selectiva de deixalles. Denúncia de focus contaminants, 

neteja de lleres  ... 

- Vigilància forestal, prevenció  i extinció d’incendis. Aquesta és la principal activitat 

que duen a terme els voluntaris de les ADFs. 

- Recuperació de l’entorn més proper, com per exemple la neteja de camins 

forestals. 

 

A Catalunya, segons el Departament de Justícia hi ha  46.727 entitats, de les quals 

1079  són associacions mediambientals. D’aquestes, al voltant de 300 són ADFs i 

Federacions d’ADFs.21

 
19 Font: Comunicació privada del DMAH. Cal comentar que el nombre de voluntaris d’ADFs es basa 

exclusivament en el nombre de carnets existents. 

20 Font : Servei català del voluntariat. 

21 Font: http://www.entitatscatalanes.com/ recuperat el 22 de març del 2006. 
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Segons  un estudi del Institut Català del Voluntariat sobre els catalans i el voluntariat 

fet el 2001, la gran majoria dels voluntaris catalans es decanten per actuacions de 

caire social. De fet, quan es parla de tasques voluntàries sovint es relaciona amb 

tasques realitzades amb la població més sensible i vulnerable (immigrants, gent gran, 

canalla ...) rebent el nom genèric de Tercer Sector. 

 

 En canvi, “la participació en entitats de drets humans i medi ambient és encara molt 

baixa entre la població voluntària” (INCAVOL, 2001: 13) i no només això, sinó que la 

tendència dels darrers anys dibuixa una reducció del nombre de voluntaris d’aquest 

tipus d’entitats tal i com mostren aquestes dades extretes del citat estudi: 

 
 
 
 

Activitats voluntàries 2000 1996 

Tasques socials d’atenció i acompanyament personal (atenció 
domiciliària, acompanyament hospitalari, etc.)  30,7 26,5 

Tasques formatives i educatives  30,7 29,0 
Activitats sòcioculturals i de participació comunitària 
(campanyes, festes, corals, esbarts, grups d’afeccions, etc.) 29,8 39,4 

Comunicació, Internet, informàtica, webs 11,3 - 
Tasques reeducatives i terapèutiques  6,3 5,6 
Gestió, administració, assessorament 5,9 3,8 
Protecció civil i recuperació de l’entorn (vigilància forestal, 
patrimoni natural i cultural, etc.) 4,9 10,9 

Estudis, investigacions, creació, programació, execució de 
projectes 1,2 3,7 

Altres tasques diverses de suport 21,4 11,9 
Ns / Nc 4,7 - 
Base (voluntaris) 103 91 

Font: Ibid: 15 

 

 

El mateix estudi, però, ressalta que quan es parla de voluntaris potencials, és a dir de 

persones que si fessin activitats voluntàries les farien en aquest tipus d’entitats, el 

nombre és multiplica per cinc.    
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 Tipus d’activitat que li interessaria més fer Voluntaris 
actuals 

Voluntaris 
potencials

Tasques socials d’atenció i acompanyament personal 
(atenció domiciliària, acompanyament hospitalari, etc.)  30,7 43,0 

Tasques formatives i educatives  30,7 37,0 
Activitats sòcioculturals i de participació comunitària 
(campanyes, festes, corals, esbarts, grups d’afecció, etc.) 29,8 27,1 

Comunicació, Internet, informàtica, webs 11,3 13,1 
Tasques reeducatives i terapèutiques  6,3 13,6 
Gestió, administració, assessorament 5,9 12,0 
Protecció civil i recuperació de l’entorn (vigilància forestal, 
patrimoni natural i cultural, etc.) 4,9 25,2 

Estudis, investigacions, creació, programació, execució de 
projectes 1,2 14,5 

Altres tasques diverses de suport 21,4 16,0 
Ns / Nc 4,7 21,8 
Base  103 324 
Font: Ibid: 24 

 

  

4.2 Les ADFS. 

 

Les ADFs són un model d’autoorganització de la societat civil catalana en defensa del 

medi ambient, del patrimoni natural i del territori. Les ADFs són una realitat exclusiva 

de Catalunya. La seva història comença a finals dels 80 i, en un principi, tal i com  

recorda el Sr. Ramon Vallmitjana, van ser “un fill privilegiat”22 per la Generalitat de 

Catalunya. Però després va arribar un punt que va semblar que podrien fer ombra o 

competència a algú i, quan va arribar aquest punt, van ser un fill no tan desitjat. 

Algunes s’han mantingut actives des d’un principi, d’altres, en canvi, han patit llargs 

períodes d’inactivitat, o segueixen inactives. La història de les ADFs és la història 

d’uns voluntaris que, en el seu moment, es van negar a mantenir-se amb els braços 

creuats veient com el foc destruïa el que més estimaven. I són, precisament els seus 

voluntaris, més que no pas els seus socis, com afirma el president de l’ADF Fontfreda, 

la seva ànima i la seva força: 

 

“De moment hi ha gent molt maca. Jo sempre ho dic: “en el moment que no hi 

hagi gent … “ No depenc tant dels propietaris forestals com de la gent que tinc. 

                                                           
22 Vegeu l’annex 3. 
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La gent que tinc sí. En el moment que jo, aquesta gent no disfrutin amb lo que 

fan i no els agradi això i no els vegi compromesos, jo ho deixo”23

 

El fet de que els voluntaris siguin gent del país que habita al territori  permet una més 

gran implicació i una millor efectivitat ja que coneixen a la perfecció el territori i ningú 

millor que ells sap el que significa que se’t pugui cremar casa teva. A més a més les 

ADFs esdevenen un factor que ajuda a fixar la gent al territori i evitar així un dels grans 

problemes del món rural, el seu despoblament24.  

 

Fa 3 anys hi havia a Catalunya 268 ADFs que representaven a 603 municipis de 

Catalunya i defensaven per mitjà de la prevenció i extinció d’incendis 1.612.932 Ha. de 

massa forestal25. Actualment n’hi ha 29526. Tenen un bon futur si l’Administració les 

escolta perquè econòmicament costen molt pocs diners i en canvi tenen una resposta 

immillorable  cara a prevenir i extingir el foc. De les paraules del Sr. Ramon 

Vallmitjana, president de la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona,  se’n desprèn la 

voluntat de no dependre dels diners de l’Administració, si bé els considera 

indispensables per  a satisfer les seves necessitats bàsiques. Les ADFs han de tendir 

a l’autofinançament mitjançant la creació de les Federacions com a empreses de 

serveis, mantenint l’esperit no lucratiu de les ADFs. 

  

 

Dels inicis a l’actualitat. 

 

Arran dels grans incendis forestals ocorreguts durant la dècada dels 80, imputables a 

la deixadesa del bosc, la climatologia adversa i la manca de formació, coordinació i 

equipaments dels bombers, la gent del territori afectada pels incendis va pressionar a 

la Generalitat de Catalunya per a que es creessin les ADFs. Les ADFs van ser la 

resposta de la gent que vivia al territori i creia en la necessitat d’associar-se per a 

defensar-se del foc i protegir així el medi ambient. Abans de la creació oficial de les 
 

23 Vegeu l’annex 5. 

24 Vegeu l’annex 3. 

25 Font: 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/agrupacions_defensa_forestal.jsp?ComponentID=55076&So

urcePageID=5737#1. Recuperat el 15 de novembre del 2005. 

26 Font: Comunicació privada del DMAH. 
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primeres ADFs, però, hi van haver  diferents experiències  que es poden considerar els 

seus precedents: 

 

- En primer lloc, tal i com recorda el DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya), cal fer referència als antics grups d’extinció d’incendis 

i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.27

 

- En segon lloc, abans de la publicació del decret que parla per primer cop de les 

ADFs, va sorgir una proposta d’agrupació comarcal de tots els grups interessats en la 

defensa dels boscos, inspirada en les propostes signades per l’equip que encapçalava 

Oriol de Bolòs, que propugnava la creació dels grups municipals de Protecció a  la 

Natura (Casas, 1989) 

 

- El darrer precedent és la primera agrupació de propietaris que es va crear a la 

comarca del Bages el 1973, al Pont de Vilomara, per fer front a les despeses que 

generava l’actuació dels bombers en combatre els incendis forestals (Cerdan i  Sala,  

1989) 

 

El 1983 hi va haver un dels primers grans incendis que va afectar part d’Osona (Seva, 

Taradell, Sant Julià de Vilatorta, ...). Tenint en compte que les persones del medi 

només tenien mitjans molt rudimentaris com tractors amb bótes i mànegues, des del 

Consorci Forestal de Catalunya es va pressionar l’Administració, representada en 

aquells moments pel Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el 

Sr. Josep Miró i Ardèvol perquè es creessin ajudes per a les ADFs. Així es va crear el 

programa Foc Verd  I, a partir del qual es van crear diferents comissions que van 

treballar el que després serien les ADFs. 

Tal i com  recorda el Sr. Ramon Espadaler, Conseller de Medi Ambient en aquell any: 

 

“L’any 1986, el programa Foc Verd integrà la figura de les ADFs a la infrastructura, 

tant organitzativa com de recursos humans, de la prevenció d’incendis forestals. 

L’any 1988, amb la publicació de la Llei Forestal de Catalunya, les ADF passen a 

 
27 Font: 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/agrupacions_defensa_forestal.jsp?ComponentID=55076&So

urcePageID=5737#1 recuperat el 15 de novembre del 2005. 
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tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.”  (Secretariat Nacional d’ADFs 

de Catalunya (2005)) 

 

L’any 1986, doncs, es publica la Llei Forestal de Catalunya i les ADFs passen a tenir 

personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, amb la qual cosa queden inserides dins 

del marc legal vigent. Des d’ençà fins avui aquesta  ha estat la seva evolució: 
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Font: DMAH.  

El nombre d’ADFs ha anat creixent al llarg dels anys, la qual cosa és un bon indicador 

de la seva eficàcia en el camp on actuen. Cal destacar però que la creació de noves 

ADFs està molt relacionada amb els incendis que hi ha hagut a Catalunya. Així el 

programa Foc Verd I neix arran dels incendis del 1983 que van cremar més de 

24.064,230 Ha. forestals. La majoria d’ADFs es constitueixen arran dels incendis del 

1986 en què es van cremar 68.596,400 Ha. forestals i un darrer any de forta creació 

d’ADFs és el 1995, arran dels incendis del 1994 que van cremar 76.625,400 Ha. de 

massa forestal (Boada, 2003).  

 

Més tard, segons el Sr. Vallmitjana, hi va haver la necessitat de crear federacions. 

Algunes ADFs rebien subvencions que eren gestionades per ajuntaments perquè ells 

n’eren els promotors. En alguns casos els mateixos ajuntaments les empraven per a 

altres temes que no tenien res a veure  amb les ADFs. D’altres ADFs, en canvi, duien 

a terme molta bona feina. La creació de la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona 

havia de permetre equilibrar aquestes diferències i donar serveis de gestió i 

assessorament a totes les ADFs que ho necessitessin. Com que donar aquests 
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serveis de gestió i assessorament  costava diners i la idea no era que la Federació es 

nodrís dels diners de les ADFs sinó que les servís, es va pensar que calia que 

esdevingués una empresa de serveis, això sí, una empresa de serveis sense ànim de 

lucre, però capaç de generar diners. Aquests diners sortirien de diferents serveis que 

podria oferir com la neteja sota línies, treballs silvícoles, el gabinet tècnic de gestió i 

assessorament, la neteja de lleres, tala i esporga d’arbres perillosos, ... 

 

 D’aquesta manera avui en dia hi ha 8 federacions i una associació d’ADFs (Associació 

d’ADFs de l’Alt Empordà. Federació d’ADFs de la comarca d’Osona. Federació d’ADFs 

de l’Anoia. Federació d’ADFs del Bages. Federació d’ADFs del Berguedà. Federació 

d’ADFs del Vallès Occidental. Federació d’ADFs Penedès – Garraf. Federació d’ADFs 

del Maresme. Federació d’ADFs del Vallès Oriental.) 28

 

El 1999 s’engendra l’SNADF, entitat que vincularà totes les ADFs i les seves 

federacions a nivell de Catalunya. Tal i com  recorda el Sr. Pep Llamas, el seu primer 

secretari: 

 

“La presidència recau en el Sr. Ramon Vallmitjana, de l'ADF Portal Guilleries,            
de la Federació d'Osona, mentre que la secretaria està ocupada pel Sr. Pep 
Llamas, de l'ADF de Sabadell (Vallès Occidental). En el moment de la fundació 
varen subscriure l'acord de constitució les federacions d'Osona, Maresme, Alt 
Penedès, Berguedà, Bages, i les ADF de Sabadell, Castellar del Vallès, Valls de 
Camprodon i Montseny-Guilleries. Poc temps desprès s’hi afegien les de l'Alta 
Ribagorça a, Era Val d'Aran, Pallars Sobirà, etc.” (ADF informa, 1999)29

 

L’SNADF apareix  per tal d’homogeneïtzar l’actuació de les ADFs, donar suport a les 

que per diverses raons tenen més dificultats en actualitzar-se,  la de mancomunar les 

compres i serveis que poden quedar lluny de les possibilitats econòmiques i tècniques 

de les ADFs  de forma individualitzada.  En el fons era exportar la idea d’una federació 

a nivell de Catalunya. Aquesta idea va sorgir a partir de reunions mantingudes entre el 

Sr. Ramon Vallmitjana i el president d’aleshores del Consorci Forestal de Catalunya, el 

Sr. Josep Maria Vila d’Abadal. 

 

 
28 Font: http://www10.gencat.net/pls/dji_gedj/p01.menu recuperat el 22 de març del 2006. 

29 Disponible a http://www.osona.com/federacioadf/  recuperat el 15 de febrer del 2006. 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 33 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 

                                                          

L’SNADF hauria de defensar les idees de les ADFs; no hauria de ser ni un poder ni un 

contrapoder polític perquè al cap i a la fi el foc no entén de política ni de fronteres 

territorials. D’aquesta manera les coses es farien a mida del territori i no el territori a 

mida de les coses. L’SNADF hauria de fer un pla directori basat en les ADFs, perquè 

són precisament aquestes les que aporten el coneixement de la gent que viu i vol 

seguir vivint al territori. I aquí rau un factor important que cal tenir en compte quan es 

parla d’ADFs. L’ADF no només fa tasques de prevenció i extinció d’incendis sinó que 

col·labora o ha de col·laborar amb tot el qui viu i es mou pel territori i contribuir així a 

evitar un dels grans problemes del medi rural, el seu despoblament. Així les ADFs 

haurien de col·laborar en l’elaboració d’una xarxa bàsica de camins per on pogués 

circular tot el qui anés a peu, en bicicleta, en moto, en cotxe, en quad o a cavall sense 

que això representés un perjudici per al territori i la gent que hi viu. Les ADFs, doncs, 

fixen les persones al territori al mateix temps que el fan assequible a una major part de 

la població  

 

El nou repte que s’obre a les ADFs és el de poder comptabilitzar el treball voluntari 

amb el treball personal. S’estan assajant fórmules, per exemple  a la Val d’Aran, per tal 

de que els voluntaris puguin portar una emissora al seu lloc de treball i puguin marxar 

en cas d’emergència. Per tal de que això sigui possible es donen unes ajudes a les 

empreses d’aquests treballadors i no als treballadors mateixos. D’aquesta manera se 

cerca la implicació de les empreses en les tasques voluntàries dels seus treballadors. 

Així s’evitarà una realitat preocupant: la del voluntari que després d’estar apagant foc 

fins a la matinada ha d’incorporar-se al seu lloc de treball sense haver tingut temps de 

reposar.  

 

 

Naturalesa i composició  de les ADFs. 

 

 Segons marca la Llei Forestal de Catalunya al seu article 37, les ADFs poden estar 

formades per: 

- Els titulars de terrenys forestals o les seves agrupacions.30 

 
30 Cal comentar que el fet de pertànyer a una ADF no és una obligació per a cap propietari forestal, per tant no 

tots els propietaris forestals en formen part, si bé com ens comenta el Sr. Josep Maria Vila alguns els busquen 

quan necessiten arranjar les infrastructures que travessen les seves propietats. 
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- Els ajuntaments. 

- Les associacions que tenen per finalitat la protecció de la natura 

- Les organitzacions professionals agràries. 

 

Com a qualsevol altra associació civil presenta el següent organigrama: 

 

Un president. 

Un vicepresident. 

Un tresorer. 

Un secretari. 

Diversos vocals. 

 

Per tal de donar un major protagonisme als voluntaris, algunes de les ADFs, com 

l’ADF Fontfreda a Osona, tal i com ha comentat el seu president31,  han modificat els 

seus estatuts per tal de donar veu i vot als voluntaris, la qual cosa no estava en un inici 

prevista tal i com queda constància en l’article de la Llei Forestal de Catalunya 

esmentat anteriorment. 

 

 

Objectius de les ADFs. 

 

L’objectiu i finalitat principal de l’ADF és la prevenció dels incendis forestals a partir de: 

 

- La vigilància dels boscos. Vetllar pel compliment de la normativa contra incendis 

avisant quan es veuen actituds que la contradiuen. 

- Actuacions silvícoles com per exemple neteja de sotabosc, perímetres de 

seguretat i tallafocs.   

- Reforestació en cas d’incendi. 

 
31 Vegeu l’annex 5. 
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- Arranjament de camins. 

- Creació de punts d’aigua. 

- Identificació dels punts de risc. 

- Conscienciació del perill d’incendis. En aquesta punt s’emmarcaria la campanya 

d’estiu que organitzen la Diputació amb col·laboració amb les ADFs. 

 

Com a finalitat secundària hi ha l’extinció d’incendis forestals sota les ordres dels 

bombers amb qui mantenen una bona relació32, sobretot quan actuen a la mateixa 

comarca i es coneixen amb anterioritat. 

 

Però no totes les tasques que una ADF fa tenen a veure amb la prevenció o extinció 

d‘incendis. La seva implicació en la vida social dels habitants del territori que defensa 

fa que duguin a terme altres tasques que no tenen res a veure amb la prevenció i 

extinció d’incendis. Per exemple  l’ADF del Congost ha participat en l’ajuda a afectats 

per inundacions, per esclafits, per nevades, per incendis no forestals33 ....; l’ADF de 

Portal de les Guilleries ha sortit a cercar gent perduda al bosc34 i l’ADF de Fontfreda 

participa com a control en curses de bicicletes de muntanya35. 

 

 

Finançament de les ADFs. 
 

Les ADFs tenen diferents fonts de finançament:: 

 

- El DMAH de la Generalitat de Catalunya subvenciona el material bàsic a condició 

que siguin de color groc, color identificatiu de les ADFs. En zones d’alt risc la 

subvenció és superior que a les zones de baix risc. 

- La Diputació subvenciona l’arranjament i construcció de camins forestals, donant 

més quantitat de diners a les zones on hi ha menys camins. 

- Ajuntaments. 

 
32 Vegeu l’annex 13. 

33 Vegeu l’annex 6. 

34 Vegeu l’annex 4. 

35 Vegeu l’annex 5. 
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- Fonts pròpies generades a partir d’activitats diverses dutes a terme per les ADFs o 

Federacions. 

 

 

Requisits per a ser voluntari.  

 

Segons la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona36 no hi ha cap mena de requisit 

de cap tipus per a fer-se voluntari d’una ADF. En cas de que un voluntari vulgui anar a 

apagar un incendi cal que sigui major d’edat i hagi aportat un certificat mèdic on consti 

literalment que "no té cap limitació ni impediment  per actuar en un foc forestal". 

 

Per als voluntaris de les ADF hi ha uns carnets que es tramiten a la central de 

Torreferrusa a partir de la sol·licitud feta pel president de l’ADF corresponent.  

 

Aquests carnets poden ser de dos tipus: 

 

- Carnet Verd: identifica el titular del mateix com a membre de l'ADF. Els que tenen 

aquest carnet poden participar només en tasques de suport i d’avituallament en cas 

d’incendi (portar entrepans, controlar que els punts d’aigua estiguin accessibles, 

coordinar ...),  però no poden participar en l’extinció directa del foc. Avui en dia hi ha a 

Catalunya segons el Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General del Medi 

Natural  2.883 carnets verds, 138 dels quals són de voluntaris d’Osona, 6 de menors 

de 30 anys.37

 

- Carnet Groc: identifica el titular com a personal del grup d'intervenció de l'ADF 

segons el que disposa el Pla INFOCAT. Serà necessari per actuar al  front de foc i per 

identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme per part dels Mossos 

d’Esquadra que no deixen passar ningú que no el porti38. Avui en dia hi ha a Catalunya 

segons el Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General del Medi Natural 3590 
 

36 Font: Comunicació personal via mail de la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona. 

37 Font: comunicació privada del Servei de Prevenció d’incendis de la Direcció General de Medi Natural.

38 De l’entrevista amb el Sr. Josep Maria Castellar (annex 6) se’n desprèn que això no sempre és així. Els de 

l’ADF que presideix, la del Congost, no en tenen i s’han d’identificar a partir dels equips i per fax. 
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carnets grocs, 296 dels quals corresponen a voluntaris d’Osona, 43 de menors de 30 

anys 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet cedit per en Pol Planas40

 

Aquests carnets no només serveixen per poder accedir a la zona de l’incendi sinó que 

com  explica el president de l’ADF del Congost: 

 

“Aquest carnet és perquè si mai hi ha algun accident, en cas de foc o això; o 

anant a apagar foc o això, doncs, evidentment, doncs pot entrar doncs seguro i 

coses d’aquestes que.....”41. 

 

Cal també comentar que no tots els voluntaris de les ADFs posseeixen aquests 

carnets42.  Les ADFs mouen molts més voluntaris o col·laboradors que el que les 

estadístiques oficials, a partir del número de carnets, diuen43.  El fet de tenir un carnet 

de voluntari tampoc és cap garantia de què el titular ho sigui de veritat, és a dir que el 

titular participi activament en l’extinció d’incendis o la vida de l’ADF corresponent.44  

 

 
39 Font: comunicació privada del Servei de Prevenció d’incendis de la Direcció General de Medi Natural.

40 En Pol Planas és un alumne de Quintanes. 

41 Vegeu l’annex 6. 

42 Cal esmentar que cap dels voluntaris de l’ADF Congost posseeixen aquests carnets i participen activament 

en l’extinció d’incendis 

43 Per això no concorden els números de voluntaris que dóna la Federació amb els facilitats pel Servei de 

Prevenció d’Incendis de la Direcció General del Medi natural. 

44 Ho he pogut comprovar amb algun dels alumnes que estudien a l’EFA Quintanes. 
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Les relacions amb els cossos de seguretat. 

 

Cal dir que les relacions amb els diferents cossos  de seguretat com els 

Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals o els Bombers és bona a nivell de 

comandaments. De fet es reuneixen amb assiduïtat en temps de risc 

d’incendi45. Quan hi ha un incendi, la relació que mantenen depèn de si són 

coneguts o no. Mentre actuïn al seu territori hi ha bona harmonia però quan no 

es coneixen hi solen haver friccions com reconeix el president de l’ADF 

Fontfreda 46. 
 

“El forestal no té cap mena de problema i el bomber, aviam aquí a la comarca 

encara no hi ha cap mena de problema. Els problemes vénen quan vas a fora si 

no et coneixen. (…) El que passa és que és això. Intentem fer reunions i 

coneixe’t, que sàpigues qui ets cada un, i és clar quan en un foc estàs pel mig 

per allà tirat quan et coneixes ningú no et posa cap mena de problema. Ara quan 

no et coneixes i no saps ni qui és un o altre i un et diu una cosa i un una altra ... 

que sempre passarà això en un incendi. Perquè per la tele tot és molt maco i 

molt bé i això i un cop ets allà és complicat.”47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Vegeu l’annex 3. 

46 Vegeu l’annex 7. 

47 Vegeu l’annex 5. 
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5. LES ADFs A LA COMARCA D’OSONA. 

 

5.1. Dels inicis a l’actualitat. 

 

Abans de centrar-me en l’anàlisi de l’evolució de les ADFs de la comarca d’Osona, em 

pararé a donar una ullada a la realitat de les  ADFs de la província de Barcelona: 

  

Les ADFs estan presents a totes les comarques excepte al Barcelonès, cosa que 

d’altra banda és ben lògica per l’escassa superfície forestal que té. Més de la meitat de 

les ADFs, 66 de 126 es van constituir el 1987 arran dels grans incendis del 1986. En 

totes elles hi són representades els ajuntaments, els propietaris forestals i els 48 

voluntaris que tenen de mitjana, dels quals, un 29,6% tenen entre 18 i 34 anys. 

Ocasionalment hi són representades les associacions de defensa de la natura i les 

organitzacions agràries. 

  

Alguns dels presidents de les ADFs fa temps que ho són, i la majoria han tingut un o 

dos presidents al llarg de la seva història. Les raons d’aquesta antiguitat es poden 

trobar, en part, en les explicacions del president  de l’ADF Congost: 

 
“ Jo sóc el president de l’ADF Congost des de l’any 87, i ara com ara, ningú més 

vol, {riu} vol assumir el càrrec. Perquè mira, no ho sé. No es veuen capaços o 

digues-li el que vulguis. Sempre m’ha fumut al capdavant “48

 

Les fonts de finançament són bàsicament públiques, mes del 96,4% del pressupost de 

totes les ADFs. Aquest pressupost va destinat majoritàriament a l’execució de plans de 

prevenció d’incendis i de vigilància i a l’adquisició de material contra incendis. Per tal 

de millorar les fonts de finançament la gran majoria (78,5%) valora de manera positiva 

la possibilitat de federar-se i a més hi veuen una millora en l’organització interna, el 

suport administratiu i en la coordinació entre ADFs.49  

 

 
48 Vegeu l’annex 6. 

49 Font: Diputació de Barcelona, 2002. 
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Un cop donada una ullada a la realitat de les ADFs de la província de Barcelona, em 

centro ara en la de les ADFs de la comarca d’Osona. A la comarca d’Osona hi ha avui 

en dia 11 ADFs, tot i que  sota la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona50se 

n’agrupen 12 :  

- ADF Montseny-Ponent (El Brull, Tagamanent, Seva i Aiguafreda). Constituïda 

el 1987 defensa una superfície de 10.080 Ha.  

- ADF Vilanova de Sau (Vilanova de Sau). Constituïda el 1987 defensa una 

superfície de 5.113 Ha. 

- ADF Lluçanès (Alpens, Lluçà, Olost de Lluçanès, Oristà, Perafita, Prats de 

Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sant Martí de 

Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès i Sant Bartomeu del Grau). Constituïda el 

1987 defensa una superfície de 18.660 Ha. 

- ADF Gurb (Gurb). Constituïda el 1987 defensa una superfície de 1.603 Ha. 

- ADF Sant Sadurní (Sant Sadurní d'Osormort). Constituïda el 1987 defensa una 

superfície de 2.785 Ha. 

- ADF Fontfreda (Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tona i Vic). 

Constituïda el 1987 defensa una superfície de 4.943 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge cedida pel Sr. Eduard Martín. 

 

 

- ADF Portal de les Guilleries (Taradell, Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, 

Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta, Les Masies de Roda i Roda de 

Ter). Constituïda el 1987 defensa una superfície de 4.381 Ha. 

 
50 Font: http://www.osona.com/federacioadf/ recuperat el 15 de febrer del 2006 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 41 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ADF Vol-Ges (Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, Sant 

Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Santa Cecília de Voltregà i Orís). 

Constituïda el 1987 defensa una superfície de 8.570 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

    Imatge cedida pel SR. Eduard Martín 

- ADF Congost (Balenyà, Sant Martí de Centelles i Centelles). Constituïda el 

1987 defensa una superfície de 3.504 Ha. 
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- ADF Bisaura (Sora, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Vidrà i Santa Maria de 

Besora). Constituïda el 1989 defensa una superfície de 8.486 Ha. 

- ADF Els Cingles (Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja, 

Collsuspina i Moià). Constituïda el 1989 defensa una superfície de 8.486 Ha.51 

- ADF Cabrerès (Santa Maria de Corcó-L'Esquirol, Rupit i Pruit i Tavertet). 

Constituïda el 1994 defensa una superfície de 4.277 Ha. 

 

D’aquestes dades se’n desprèn que la gran majoria es van crear entre el 1987 i 1988, 

a excepció de la del Cabrerès que va ser fruit de la fusió d’ADFs anteriors. Malgrat 

aquesta sigui la data de creació oficial, abans de constituir-se com a tal ja existien, 

encara que estiguessin fora de la llei. De fet, va ser arran de l’incendi del 1983 en què 

es va cremar una extensa zona boscosa de la comarca d’Osona quan es va plantejar 

la necessitat de poder-se associar per tal de defensar-se del foc. Així, al principi amb 

mitjans rudimentaris i sense cap mena de coordinació, els propietaris i pagesos de la 

zona sortien amb les seves bótes a apagar foc. No va ser però fins el 1986 amb el 

programa Foc verd I que es van legalitzar les ADFs, com ja he comentat. 

 

La pluralitat dels seus membres i la idea que té cada president del què és una ADF  

fan que cada una sigui un món diferent. D’aquesta manera a la comarca d’Osona hi ha  

ADFs que estan formades per l’ajuntament i alguns propietaris forestals, com per 

exemple la de Gurb, que resta pràcticament inactiva; d’altres que no es plantegen 

actuar fora de les “fronteres” del territori que defensen;52 i d’altres que estan 

disposades a sortir a apagar foc per tot Catalunya, com per exemple la Portal de les 

Guilleries, la Congost i la Fontfreda que són capaços d’anar a apagar foc a llocs tan 

lluny d’Osona com L’Escala, per exemple. Algunes ADFs, especialment la Congost, 

són més que organitzacions que es dediquen a prevenir i apagar foc; són 

organitzacions que surten a ajudar a qui sigui en cas de necessitat. Només cal escoltar 

els seus presidents quan donen fe de que han sortit a ajudar els veïns en cas 

d’aiguats, d’esclafits, de recerca de gent que s’ha perdut ... D’altres en canvi, només 

es limiten a tasques de prevenció i extinció i algunes no arriben ni a això. Per tal de 

salvar aquest problema de diferents velocitats entre les ADFs existents es va idear la 

figura de la Federació de la comarca d’Osona. La Federació de la comarca d’Osona 
 

51 Aquesta ADF no pertany a la comarca d’Osona malgrat estigui integrada a la Federació d’ADFs de la 

comarca d’Osona. 

52 Aquest és un comentari que ens va fer fora de gravació en Josep Maria Castellar.  
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hauria de servir per formar “un tren” amb les ADFs. Un tren en què la màquina fossin 

les ADFs més actives que arrosseguessin les altres. Aquest objectiu però encara no 

s’ha assolit i he pogut comprovar que, malgrat els intents de la Federació d’ADFs de la 

comarca d’Osona, continua havent-hi molta diferència en el nivell d’activitat de les 

diferents ADFs que la conformen. 

 

De totes maneres, el mateix  Sr. Vallmitjana reconeix que és impossible aconseguir 

que totes les ADFs siguin iguals i que hi ha d’haver necessàriament diferències entre 

les ADFs de la comarca d’Osona: 

 

“Per lo tant, això traspassat a la comarca també passa i en ella hi ha, jo sempre ho 

comparo amb un ou ferrat, que hi ha al mig hi ha el rovell i a la vora hi ha la clara i 

per lo tant no té res a veure  una cosa amb l’altra.  Al mig hi ha la plana, amb  poca 

incidència forestal, poca incidència d’incendis o sigui que poder hi han els 

municipis amb diners. Cap a les vores hi ha els municipis amb molt terreny, amb 

moltes hectàrees, amb molt quilòmetres de camins i amb pocs diners. Llavors fent 

una federació això es pot distribuir i fer funcionar més bé”53

 

I precisament per suavitzar aquestes diferències i intentar que totes les ADFs fossin 

semblants, es va pensar en crear la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona: 

 

“En primer lloc és de tots conegut que el nivell de desenvolupament de les ADF és 

poc uniforme: algunes d'elles han adquirit un bagatge considerable en el 

desenvolupament de les funcions que els són pròpies. D'altres, nascudes amb 

posterioritat o en situacions conjunturals poc favorables, tenen una menor 

experiència, nivell organitzatiu, equipament o recursos humans. Agrupar-se sota el 

paraigües d'una entitat única aporta les condicions favorables per establir una 

relació entre totes les ADF d'Osona, compartint els coneixements de cadascuna 

d'elles per aprofitar les coses útils o positives i evitant les que no s'han demostrat 

eficaces en la tasca que tenen encomanada.  

 

L'experiència que esmentàvem ens ha ensenyat que el foc forestal sovint no 

respecta els límits territorials que cada ADF té fixats com a base d'actuació natural, 

i menys els de cada municipi de la comarca. Aquest fet aconsellava crear una 

estructura funcional d'àmbit comarcal que facilités superar els obstacles que això 

 
53 Vegeu l’annex 3. 
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pot suposar i d'altra banda ens acostés a la realitat de l'organització territorial 

catalana, on la comarca és una delimitació bàsica.”54

 

Així, la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona neix l’any 1996 agrupant 9 ADFs per 

tal de reunir els  esforços i recursos existents a la comarca d’Osona per a la millor 

prevenció i extinció dels incendis forestals que hi puguin haver. En l’actualitat, tal i com 

m’indiquen des de la mateixa Federació els seus  components són 12. L’estructura que 

presenta la Federació és: 

 

“La Federació  d'ADF d'Osona s'ha dotat d'una junta en la qual estan 

representades totes les ADF, configurada pels càrrecs següents: president, 

sotspresident, secretari, tresorer i vocals. També hi ha la figura de coordinador 

comarcal, que és la persona encarregada de fer d'enllaç amb els altres cossos, 

agents i administracions implicades en temes relacionats amb el foc forestal, per 

tal de portar a bon terme les funcions encomanades a les ADF.”55

  

La federació porta a terme les següents tasques56: 

 

- Treballs de prevenció: 

o Manteniment de les línies elèctriques de FECSA.57 

o Desbrossat per parcel·les particulars. 

o Creació de franges de seguretat. 

o Coordinació de les ADFs de la comarca d’Osona: 

- Tècnica: 

o Assessorament per a l’obtenció de material 

o Recerca de recursos humans i econòmics per a les tasques de 

prevenció i extinció. Per exemple si no hi ha prou diners per fer franges 

de seguretat cerquen alternatives per aconseguir-los. 

 
54 Font: http://www.osona.com/federacioadf/  recuperat el 15 de febrer del 2006

55 Font: http://www.osona.com/federacioadf/ recuperat el 15 de febrer del 2006 

56 Font: Xerrada duta a terme pel Sr. Xevi Cubí a la seu de l’ADF Portal de les Guilleries davant alumnes de 

l’Escola Famiiar Agrària Quintanes el 15 de desembre del 2005. 

57 Si voleu conèixer com es va aconseguir podeu consultar l’ annex 3. 
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- Administrativa: 

o Tràmits administratius 

o Tramiten el carnet dels voluntaris. 

o Tràmits de subvencions. 

 

El fet de que la Federació sigui una entitat sense ànim de lucre no vol dir que hagi de 

dependre de les subvencions que rep. Les subvencions són necessàries segons el Sr. 

Ramon Vallmitjana però no han de ser l’única font de finançament: 

 

“Això vist així, a grans trets, és  com es van formar les ADFs, des de que es va 

crear la necessitat de fer federacions perquè la federació, a més a més s’ha tornat 

en una empresa de serveis perquè pugui subsistir, pugui viure i pugui donar 

serveis”58

 

D’entre totes les ADFs de la comarca d’Osona n’hi ha tres que són les que formarien la 

màquina del “tren” que esmentava abans, segons el coordinador de la Federació: 

L’ADF Congost, l’ADF Fontfreda i l’ADF Portal de les Guilleries. I això és així per la 

idea que cada president té del què ha de ser una ADF i així aquestes ADFs surten 

sempre que hi ha un foc i a més a més estan molt arrelades en l’ajuda a la població del 

territori que defensen. 

 

 

5.2. Els voluntaris de les ADFs de la comarca d’Osona. 

 

Els voluntaris de les ADFs59 de la comarca d’Osona  provenen dels diferents  sectors 

socials (uns són pagesos, altres són paletes, altres electricistes ....) que es relacionen 

de manera diferent amb el món forestal: 
 

“hi ha caçadors; hi han boletaires; n’hi ha que van en moto; n’hi ha que van en 

quad; n’hi ha que van en jeep; n’hi ha que van amb bicicleta; n’hi ha que van 

amb la motxilla, o siga és aquests; aquesta persona que no creu que la 

 
58 Vegeu l’annex 3. 

59 Vegeu els annexos 4, 5 i 6. 
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naturalesa està aquí, només està feta per disfrutar-la. És una persona que creu 

que la naturalesa doncs no sols no l’hem de  destrossar sinó que a més a més 

l’hem d’apoiar. I això és {...} que se n’han fet després de venir per casualitat a un 

foc i veient què fa el foc i què estem fent per combatre’l diu eh! “Escolteu. Jo em 

vull fer voluntari de l’ADF”. AIxís t’hi trobes molt. I gent que ha anat a fer una 

costellada i se li ha escapat el foc. També n’hi ha. També n’hi ha. Sí, sí, sí. 

També n’hi ha. I gent que t’ha vingut amb el pla aquest, el pla de vigilància 

complementària i que s’ha apuntat per cobrar uns diners a l’estiu, res més. hi ha 

caçadors; hi han boletaires; n’hi ha que van en moto; n’hi ha que van en quad; 

n’hi ha que van en jeep; n’hi ha que van amb bicicleta; n’hi ha que van amb la 

motxilla, o siga és aquests; aquesta persona que no creu que la naturalesa està 

aquí, només està feta per disfrutar-la. És una persona que creu que la 

naturalesa doncs no sols no l’hem de  destrossar sinó que a més a més l’hem 

d’apoiar. I això és {...} que se n’han fet després de venir per casualitat a un foc i 

veient què fa el foc i què estem fent per combatre’l diu eh! “Escolteu. Jo em vull 

fer voluntari de l’ADF”. AIxís t’hi trobes molt. I gent que ha anat a fer una 

costellada i se li ha escapat el foc. També n’hi ha. També n’hi ha. Sí, sí, sí. 

També n’hi ha. I gent que t’ha vingut amb el pla aquest, el pla de vigilància 

complementària i que s’ha apuntat per cobrar uns diners a l’estiu, res més.”60

 

Engloben totes les edats, des de canalla fins a jubilats i tant són homes com dones. 

Els voluntaris participen de diferent manera en les actuacions de l’ADF: uns apaguen 

foc a primera línia, altres porten aigua, ordenen el trànsit, fan avituallament, 

coordinació i, en canvi, d’altres són passius, és a dir, per molt que se’ls truqui  en cas 

de necessitat, mai apareixen61

 

Les tasques de les ADFs no es limiten només a actuar contra  o prevenir el foc sinó 

que a més participen en qualsevol tipus d’ajuda: ajuda en cas de rierades, en cas 

d’esclafit, fins i tot en cas de que es cremi una casa, control del bosc i de l’acampada 

lliure, recerca de persones perdudes al bosc, control de curses de bicicletes ... 

 

A principis del 200662, segons la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona hi havia 

707 voluntaris repartits de la següent manera:  

 
60 Vegeu l’annex 4. 

61 Vegeu l’annex 8. 

62 Cal comentar que aquestes dades extretes de la Federació no concorden amb el que afirmen els presidents 

entrevistats. Segons ens han comunicat personalment les dades que ens han donat són les dades que les 
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- ADF del Lluçanès     177 

- ADF de Vilanova de Sau     71 

- ADF Montseny Ponent     63   

- ADF els Cingles      29 

- ADF el Cabrerès      35 

- ADF Bisaura       22 

- ADF Vol-Ges     136     

- ADF Gurb       15 

- ADF Sant Sadurní d’Osormort    18      

- ADF Fontfreda      49  

- ADF Portal les Guilleries     62 

- ADF Congost       30 

 

Aquestes dades facilitades per la Federació d’ADFs de la comarca d’Osona no 

concorden amb les dades oficials de carnets facilitades pel Servei de Prevenció 

d’Incendis de la Direcció General de Medi Natural que parla de 424 voluntaris. Això es 

deu a que aquest organisme de la Generalitat es basa en els carnets que expedeix i 

no totes les ADFs l’usen ni tots els voluntaris en tenen, com ho ha confirmat el 

president de l’ADF Congost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
mateixes ADFs han donat, si bé podria ser que no estiguessin actualitzades. El nombre que afirma tenir l’ADF 

sol ser un xic superior. 
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6. LES MOTIVACIONS DELS JOVES VOLUNTARIS DE LES ADFS DE LA 
COMARCA D’OSONA. 
 
 

Per tal d’analitzar la figura del jove voluntari d’una ADF de la comarca d’Osona i 

descobrir quins són els motius i les raons que el mouen a fer-se’n voluntari he tingut en 

compte no només la informació que he pogut extreure de les entrevistes dutes a 

terme, sinó que també he tingut en compte tot allò que he conegut de primera mà a 

partir d’altres testimonis directes. Tota aquesta informació, recollida a partir de les 

entrevistes i el contacte personal amb els actors que participen de les ADFs, l’he 

distribuïda en dos apartats. El primer tracta sobre el seu entorn i el primer contacte 

amb l’ADF; el segon, més important pel tema que he estudiat, tracta dels atractius de 

les ADFs i de les motivacions dels joves per a fer-se’n voluntaris. 

 

 

6.1. Consideracions generals sobre els joves voluntaris. 
 

 

Ofici i disponibilitat. La feina i la família. 
 

Els joves voluntaris de les ADFs de la comarca Osona provenen de tots els sectors de 

producció: hi ha des d’electricistes, treballadors d’ajuntament, paletes, ..., fins a 

pagesos.  De totes maneres, malgrat la diversitat de treballs que fan cal deixar clar que 

hi ha un predomini del voluntari provinent del món agrari, inclòs el forestal. En David 

Prat ho té clar quan  comenta que “si ets de pagès ja ho portes vinculat o ja ho portes 

d’això, però sinós, costa molt.”63 Aquest comentari no ha d’estranyar si es té en 

compte que els pagesos i la gent que viu del bosc són els que tenen més contacte 

amb la natura i els primers en poder sortir a defensar una natura amenaçada. A part 

no es pot oblidar que el propietari agrícola i forestal està defensant no només la seva 

propietat sinó també el seu mitjà de vida, encara que defensant-lo treballa pel bé 

comú.  

 

El qui viu i treballa a pagès o al bosc té una disponibilitat molt més gran que no pas el 

que treballa d’electricista, paleta o en una fàbrica perquè el seu ritme laboral és 

adaptable a les circumstàncies. És per això que primer de tot l’ADF mobilitza a aquell 

 
63 Vegeu l’annex 7. 
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qui té més facilitat i en cas de que convingui,  mobilitza a la resta. La disponibilitat de 

cada jove voluntari no només depèn de la feina que té sinó que també és una qüestió 

personal. Joves voluntaris amb un mateix ofici poden tenir més o menys disponibilitat,  

depenent del grau d’implicació i del grau de compromís que assoleixin. És una qüestió 

personal, per això, tal i com explica el president de l’ADF Fontfreda has d’anar 

seleccionant els voluntaris i descartant els que no et responen: 

 
“Clar aquí ens trobem que quan, per exemple, l’any 99 pues hi havia molta gent, 

però clar, vas fent una  selecció i vas veient que, bueno, hi havia gent apuntada 

que no sabia ni que era una ADF. Imagina’t. Gent apuntada perquè el 87 que es 

van fundar les ADF tothom es va apuntar al carro, no? Els incendis van tocar a 

prop i tothom es va apuntar. Clar, després has d’anar fent una selecció, trucant a 

la gent a veure qui entra i qui no. Ara actualment som uns 60 voluntaris, i llavors 

el que és important és que n’hi ha 30 o 40 que són els actius que jo dic, que són 

els que tenen emissores, que són els que, bueno, els que tenim més relació. Els 

altres, doncs bueno, van marxant, van venint. Sempre hi ha èpoques una mica 

de tot en això de les ADFs, no? Hi ha qui pot dedicar més temps o menys temps, 

algú que en dóna molt. Però hi ha 60 voluntaris i d’aquests 60, 40 són els actius 

que sempre estan a punt per a qualsevol cosa. (…) I dius: “Hòstia! I aquest xicot, 

què?” Entre tots decidim . “Tu, ja fa cinc anys que no sabem res d’ell i l’hem 

trucat dos o tres cops per a un incendi”, i tu saps la feina que té i saps quan pot 

venir i quan no. I així veus a la persona. (…)Mira la feina que els comporta una 

miqueta però hi ha gent que inclús té la seva feina, que per gota que pot i t’ho 

diu. Et truca (...)”què saps de la reunió o algo” i sempre ja ho veus, et truca: i 

“escolta no puc venir perquè, hòstia, estic a Barcelona estudiant”. Oita, no pot 

venir, però et truca. El que veus que tu deixes el missatge i no et diu res, bueno, 

aquest (...) i això és lo que hi ha.”64

 

 

De fet, normalment els joves voluntaris actius, com en Carles i en David Prat, per 

exemple, estan en llocs de feina en què no són els únics voluntaris; els seus caps o 

altres treballadors  també ho són. Si més no, l’empresa està avisada de què poden 

sortir per una emergència en qualsevol moment i ella s’hi avé a què així sigui, sense 

posar cap tipus d’impediment. 

 

Un altre factor a tenir en compte és el suport familiar. És sorprenent el suport familiar 

que reben els joves voluntaris. En cas de ser fill de pagès o forestal, com ja he 

comentat abans, tampoc representa cap mena de problema ni sorpresa. De fet 

normalment són famílies de pagès senceres les que pertanyen a l’ADF, com és el cas 
 

64 Vegeu l’annex 5. 
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de la família Castellar. Però i els que viuen en un poble o en una ciutat? Què en 

pensen els pares, germans o parelles? Doncs, senzillament, els donen suport i sovint 

no només els donen suport sinó que una part o tota la resta de família també es fa 

voluntària. Quan un jove ho és acaba arrossegant a la parella o als que l’envolten, com 

són els casos d’en Carles i d’en David Prat: 

 
“la Marta és la meva companya i quan anem així a algun puesto a ella també li 

agrada venir com pot. A part de que té dues canalles tampoc pot sempre. Però 

quan pot, vull dir, de seguida també li agrada venir i sense fer-te el carnet no pot 

ser voluntari. No pots accedir als focs”65

 

Sovint l’exemple del pare arrossega els fills a fer-se’n voluntaris i això és així fins el 

punt que s’està produint un relleu generacional a les ADFs66. Molts dels fills dels 

voluntaris segueixen els passos dels seus pares i se’n fan voluntaris actius. Això 

provoca que la franja d’edat entre els 25 i els 40 anys sigui la que menys creix mentre 

que hi ha un gran nombre de voluntaris que tenen més de 40 o menys de 25 anys.  

Exemple d’aquest relleu generacional és el cas d’en Ferran quan comenta “Som a 

l’ADF si més no perquè hem anat seguint als pares”67 i de voluntaris de l’ADF Fontreda 

que com diu el seu president “el que passa és que ens vénen nanos de 17,  16 anys 

que vénen amb el pare”68

 

 

Primer contacte amb les ADFs. 
 

Molts pocs joves que es fan voluntaris de les ADFs de la comarca d’Osona  se’n fan 

sense saber què hi busquen, és a dir, la gran majoria de voluntaris quan es presenten 

com a tal ja tenen clar el que estan fent. Ja saben què volen i per què se’n fan, de 

voluntaris. I si no ho tenen clar, no se n’acaben fent com  li va passar a l’Albert69.  Les 

ADFs no són com altres associacions on la gent es presenta per poder fer alguna cosa 

per ajudar els altres sinó que els que se’n fan voluntaris saben perfectament què hi 

trobaran i a què s’exposen. Per això no és d’estranyar que segons el president de 

l’ADF Fontfreda  “el que es fa voluntari  jo crec que ja ho té molt clar, eh? què té que 

fer, perquè ja es coneix l’ADF”.  I és  per això que en Carles comenta: 
 

65 Vegeu l’annex 7. 

66 Font: Jaume Bertomeu, coordinador de la Federació d’ADFs d’Osona 

67 Vegeu l’annex 9. 

68 Vegeu l’annex 5. 

69 Vegeu l’annex11. 
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“Home, aviam, això és una cosa que no, no la pots, no la pots obligar a fer a una 

persona i menos sent voluntari. No. És una cosa d’aquelles que t’ha de sortir de 

tu i si tu realment t’agrada aquest món, vull dir ja no, ja el busques, m’entens?” 70

 

Opinió compartida pels que formen part de les ADFs. I, encara que es comenta que 

l’experiència del foc, com es pot veure més endavant, o el fet de veure-les actuar per 

la televisió, mobilitza un cert número de joves a fer-se voluntaris, el que sí que he 

pogut constatar és que la promoció dels seus membres funciona com una màquina 

ben engreixinada: la gran majoria dels nous joves voluntaris vénen perquè d’altres 

voluntaris els han explicat què hi fan71 i, sobretot, què hi troben, i els hi posen el cuc 

que els fa acostar a les ADFs, per acabar-se’n fent la majoria voluntaris.  

 

Fruit d’aquest convenciment personal de fer-se voluntaris són comptades les baixes 

que es donen, la gran majoria de les quals segons la Federació d’ADFs de la comarca 

d’Osona són per defunció en el cas dels voluntaris grans i per qüestions de feina en el 

cas dels joves i no pas per raons de mal funcionament de les ADFs. 

 

 

6.2 Els atractius de les ADFs i les motivacions dels joves voluntaris. 
 
A part de la influència que tenen els familiars i coneguts, factor a vegades determinant 

per a fer-se voluntari d’ADF, les ADFs en general presenten una sèrie d’atractius que 

motiven als joves  a fer-se-n’hi. 

 
 
Els atractius de les ADFs i les motivacions dels seus joves voluntaris. 
 
Els atractius que presenten les ADFs cara els joves voluntaris són de variada 

naturalesa: 

 

1- Atractius tangibles que són un bon esquer per a què els joves treguin el nas a 

les ADFs. 

 

 
70 Vegeu l’’annex 8. 

71 És el què ha passat als joves entrevistats. 
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a. Primer de tot cal fer esment de les eines com desbrossadores i xerracs  

i de la maquinària que tenen pròpia: tractors, bótes, remolcs, camions, 

unimogs, ... de color groc si s’han adquirit a partir del DMAH o d’altres si 

provenen d’altres fonts. La maquinària en si, sigui de l’ADF o de 

qualsevol altra entitat, té ja una certa atracció cara els joves en general. 

I per aquesta raó en van adquirint més tal i com comenta el president de 

l’ADF Fontfreda: 

 
“Home, abans també t’ho he comentat: és el fet de, bueno, si nosaltres hem 

adquirit, a través de la Generalitat, un camió o algo, a part de les cubes que 

tenim, ha set una mica gràcies a ells, no?”72

 

  

b. Cara els joves, és important poder-los donar alguna cosa: samarretes, 

gorres, granotes, ... com comenta el president de l’ADF Portal de les 

Guilleries. 

 
“Amb diners dels que genera, doncs, l’activitat que estem fent es va fer un sac patata com es 

diu vulgarment amb les inicials i el logo de cada ADF i s’hi va posar un equipament per cada 

voluntari: doncs des d’unes ulleres, la gorra, el mono, les sabates, o siga les mascarilles. 

Doncs tot, tot. Això, vulguis o no vulguis, al que es fa voluntari li agrada perquè diu: oita”73

 

 

 

2- Atractius intangibles. 

 

 

Hi ha una sèrie d’atractius que no són materials i que pertanyen al camp dels 

sentiments, de les experiències personals. 

 

a. El fet de donar-los la possibilitat de defensar quelcom que, encara que 

no en siguin propietaris legals, és seu, els omple, els satisfà i els aporta 

una tranquil·litat interior, com comenta en Carles, que no troben enlloc 

més. És una manera diferent de fer coses pel teu país tal i com ho diu el 

president de l’ADF Congost: 

 
 

72 Vegeu l’annex 5. 

73 Vegeu l’annex 4.
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“Llavorens ser, o sigui, sentir-se del país i defensar lo teu. Jo sempre els hi dic 

quan anem a apagar foc és nostre lo que estem apagant. No és d’aquell 

propietari ni d’aquell. És nostre. I això els hi, els hi dóna molt..., realment doncs 

els llocs que.., es motiven, motiven molt, és a dir, és teu, vas a apagar lo teu. I 

això ho han de veure verd, no negre. I això, molt, molt, eh?.”74

 

Aquesta satisfacció personal és una de les grans motivacions dels 

voluntaris, segons el president de l’ADF Portal de les Guilleries: 

 
“Aquí no hi pot anar a buscar, no en traurà diners, en treu satisfacció i benestar. 

Diners no en treu (…) Penseu que un voluntari com arriba a casa seva rebentat, 

cansat,  però satisfet de lo que ha fet, això sol l’omple i el fa continuar amb 

ganes encara més.”75

 

 

b. Donar la possibilitat d’ajudar, encara que no sigui estrictament a apagar 

foc; saber que poden ser útils en cas de necessitat els empeny a fer-

se’n voluntaris. Així ho veu en Ferran: 

 
“Què m’atreu de l’ADF? Doncs, no ho sé. Ajudar els altres. Veus que t’ajuden i 

mantenir,...  no sé. Quan no hi hagi foc ajudar si hi ha riades, rierades, doncs 

poder ajudar els altres; si hi ha alguna catàstrofe com quan vam anar a ajudar de 

l’esclafit de Sant Martí. Ajudar-els a treure teules i tot això.”76

 

Aquesta dimensió d’ajudar els altres, normalment gent del territori que 

defensen, però no exclusivament, els atreu tant o més que el fet d’anar 

a extingir un incendi.  Aquest ajudar a la gent del territori és un al·licient 

que els  permet fer una defensa de la seva terra, del lloc que estimen i 

de la gent que hi viu. La defensa de la pròpia terra, del país on viuen, a 

partir de l’ajuda que poden donar, és, segons els presidents de les 

ADFs, un dels millors atractius que presenten les ADFs. Per això no és 

d’estranyar, encara que no  deixi de sorprendre, que els joves voluntaris 

destaquin com a atractiu a l’hora de fer-se’n voluntari l’ambient de 

companyerisme i amistat que es viu a les ADFs i del que en parlaré tot 

seguit. 

 

 
74 Vegeu l’annex 6. 

75 Vegeu l’annex 4. 

76 Vegeu l’annex 9. 
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c. L’ambient sà que s’hi respira i l’amistat que els uneix és un dels màxims 

atractius que hi troben, tal com reconeix en David Prat. En Carles també 

ho té clar: 

 
“Home aviam, primera que l’amistat que  tens amb el grup de gent que estàs a 

dintre l’ADF ja és una cosa que l’has de viure, no. Ja és una altra cosa. Vull dir ja 

és un altre ambient, és un ambient maco que existeix no pels cèntims, no perquè 

això res de res.”77

 

 

d. La possibilitat de formar-se en allò que els agrada i participar de la vida 

de les ADFs, essent-ne peces claus, els porta a ser voluntaris actius: 

 
“Vam reformar els estatuts justament per implicar-los més una miqueta. I ara et 

trobes que, en aquesta ADF, doncs, hi ha tant propietaris com gent de casa de 

pagès o com nanos d’aquests joves que formen part. D’aquesta manera, potser 

se senten més implicats i també sempre a les reunions vénen {...} pel fet de ser 

vocal, doncs ara ja tenen una implicació diferent que per mi és molt important i 

això”78

 
 

Esment a part mereix l’experiència del foc, que si bé no és un atractiu de les ADFs, 

sí que és la motivació principal que tenen molts dels que es fan voluntaris d’una ADF, 

tot i que  d’altres la temen. Els joves voluntaris, per norma general79, volen anar a 

apagar foc, i aquest és un dels principals motius pels quals se’n fan voluntaris. Ser 

voluntari de l’ADF els permet anar a apagar foc sense entrebancs, ja que amb el 

carnet  els Mossos d’Esquadra els deixaran passar en els controls que facin, i d’una 

manera organitzada, amb un grup de gent que sap el que es fa.  I “si no tens el carnet 

doncs els Mossos d’Esquadra es posen a baix en un punt concret i no deixen passar, 

no deixen passar per a que no hi hagin perills” com comenta en Carles.  

 

L’experiència del foc és un dels factors determinants que empenyen a les persones 

joves a fer-se voluntaris. A vegades és el primer contacte, si més no visual, amb l’ADF: 

 

 
77 Vegeu l’annex 8. 

78 Vegeu l’annex 5. 

79 El President de l’ADF Congost ens ha comentat que hi ha voluntaris que no es veuen capaços d’afrontar el 

foc i per això els deriven cap a altres funcions. 
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“Moltes vegades ens coneix en un foc. Estem en un foc i, clar, ens veu actuar, i 

anem apagant foc i portem moltes emissores i anem coordinant i portem 

camions i som nosaltres. Quan hi ha un foc  sempre, després posteriorment, 

quan hi ha un foc i si podem sortir per la tele perquè per desgràcia sempre 

sortim per la tele quan, quan hi han focs, llavors truquen aquests nanos. Molta 

gent se n’entera per la tele, eh aquests nanos del que és una ADF.”80

 

L’experiència del foc és positiva quan poden controlar-lo ràpidament però no deixa de 

presentar un caire negatiu, de frustració, quan veuen que tot el seu esforç ha servit de 

ben poc i s’han cremat hectàrees i hectàrees de zona forestal. Com reconeixen els 

presidents d’ADFs són moments molts durs on el sentiment de frustració és profund i 

deixa fet pols, especialment al jove voluntari. 

 

L’experiència de que es crema quelcom teu  cala fort i d’aquí sovint surt la necessitat 

de fer-se voluntari d’ADF i col·laborar no només en l’extinció sinó també en la 

prevenció. Conec més d’un jove voluntari que se n’ha fet arran d’algun dels incendis 

que hi ha hagut arreu a Catalunya i fins i tot en Ferran, quan  explica quin és el primer 

record que té de l’ADF (ho és des que va néixer), parla de la primera vegada que va 

anar a apagar foc. Haver viscut l’experiència del foc és, doncs, un dels principals 

motius pels quals un jove es pot fer voluntari: 

 
“Jo crec que el punt clau és això. Portar-lo un dia en un puesto que hi hagués un 

foc i quan vegi lo que hi ha ja està. Suposo que el pròxim dia ja t’ho diria ell 

mateix.”81

 

Per acabar de parlar de què és el que valoren d’una ADF els seus joves voluntaris,   

diré que un dels aspectes més positius que han subratllat és la seva capacitat 

organitzativa. Alguns d’ells, els que fa més anys que hi són malgrat la seva joventut, 

posen èmfasi en la capacitat de coordinació liderada per la Federació d’ADFs de la 

comarca d’Osona. Ells han viscut la descoordinació en cas de foc, situacions caòtiques 

que els han dut fins el punt de retirar-se del costat d’altres ADFs per evitar desgràcies 

dels seus membres. Ara ja saben que un cop passat el control que els Mossos 

d’Esquadra fan en cas d’incendi, es tracta d’esperar en un lloc on es concentren i fer 

grups coordinats. En aquest sentit les ADFs d’Osona han adquirit una maduresa 

 
80 Vegeu l’annex 5. 

81 Vegeu l’annex 7. 
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important que els han portat a cercar primer de tot seguretat i com a conseqüència 

d’una major coordinació, més eficàcia82. 

 

Però hi ha encara moltes coses a millorar i els joves voluntaris i presidents 

coincideixen en què l’assignatura pendent de les ADFs és tenir una projecció exterior 

que ara els hi manca. Es consideren poc coneguts, a vegades fins i tot per la gent que 

viu prop d’ells: 

 
“La gent, aviam, també jo crec que sigui la gent prou informada. No, també crec 

que molta gent no sap que és una ADF. Veuen una ADF però no saben què són. 

Si són voluntaris i tampoc deuen poder sapiguer on anar-se a apuntar, on anar-

se a inscriure.”83

  

I encara menys valorats, per la qual cosa creuen que s’haurien de donar a conèixer 

més a la població. Com? Potser la solució que apunta el Sr. Ramon Vallmitjana és la 

millor:  

 
“Fa falta una cosa: que les ADFs tinguessin un gabinet de premsa  que es 

preocupés amb els mitjans de comunicació de vendre’ls-hi la moto. (…) 

Necessitem uns d’aquests voluntaris que facin aquesta feina que estiguin  no 

tirant aigua sinó fotografiant, filmant  i de serveis amb els mitjans de comunicació 

i dir senyors, aviam aquí ho teniu. Aquí hi havia això, hi havia això.”84

 

D’aquesta manera s’acabaria amb aquella sensació d’impotència dels voluntaris quan:  

 
“Aquella persona que com arriba a casa seva arriba mort i rebentat i ha plegat a 

les 6 de dematí  per a les 7 ser a treballar, que no té temps ni de dutxar-se 

encara a casa seva pels mitjans de comunicació li diuen on  éreu?”85

 

Potser donant a conèixer més la tasca de les ADFs  es podrà evitar la disminució de 

joves voluntaris en aquelles ADFs menys inserides en el teixit social del territori que 

defensen.86

 

 
82 Una manera de cercar seguretat i eficàcia és fer torns a l’hora d’apagar foc enlloc d’estar 24 i 48 hores 

seguides fent-ho. 

83 Vegeu l’annex 8. 

84 Vegeu l’annex 4. 

85 Ibid. 
86 Aquesta disminució ja es detecta a l’ADF Fontfreda. 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 57 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
7. CONCLUSIONS. 
 
 

Catalunya té una gran quantitat d’associacions que treballen en diferents àmbits, 

plenes de gent que està disposada a donar part del seu temps. Un d’aquests àmbits 

d’actuació de les associacions i dels seus voluntaris és el sector ambiental i de 

recuperació de l’entorn. Malgrat que no és un dels sectors que arrossega a més gent  

a fer-se’n voluntari, sí que té una gran projecció de futur. I dins d’aquest sector és on 

s’hi poden trobar les ADFs, unes associacions sense ànim de lucre, que han nascut de 

la societat civil  per a protegir una naturalesa malmesa pels incendis. I aquesta 

resposta no només és de la gent que en viu sinó també de la que l’estima. 

 

Les conclusions d’aquest estudi les he dividit en tres apartats: sobre les ADFs en 

general, sobre els seus voluntaris i sobre llurs motivacions.  

 

 

7.1 Sobre les ADFs. 
 

El primer que puc afirmar és que les ADFs són unes organitzacions que si bé tenen 

com a principal objectiu la prevenció i secundari l’extinció del foc forestal, també 

participen en tasques d’ajuda a la població del territori que defensen i poden arribar a 

ser veritables eixos “defensius” de la societat.  Que ho siguin més o menys depèn de 

la idea que el seu president en té i dels voluntaris que l’integren, de tal manera que 

mentre n’hi ha de pràcticament inactives, d’altres són extremadament actives. Malgrat 

els frustrats intents fets per la Federació d’ADFs d’Osona per homogeneïtzar les ADFs 

haig de concloure que cada una és diferent de la resta i la seva activitat depèn del 

tarannà dels membres que l’integren. 

 

Una segona conclusió és que la gran majoria de les ADFs  s’han originat com a una 

reacció ciutadana als grans focs forestals, encara que sorprenentment alguns dels 

propietaris forestals hagin decidit no formar-ne part.. 

 

També puc afirmar que les ADFs, en la mesura que estan formades per a voluntaris 

que viuen al territori que defensen, hi fixen les persones al mateix temps que el fan 

assequible a una major part de la població. És per això que les ADFs són una eina 

imprescindible en la defensa del medi ambient i del territori, per tant caldria que fossin 

valorades i potenciades. 
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Per acabar aquest apartat sobre les ADFs afirmo que la millor propaganda de les 

ADFs és la que fan els propis voluntaris per mitjà del boca-orella i el seu exemple i que 

si els joves voluntaris i presidents creuen que les ADFs tenen un assignatura pendent , 

aquesta és la de tenir una major projecció exterior per poder arribar a tota la població, 

ja que es consideren poc valorats i coneguts. 

 

 

7.2 Sobre els seus voluntaris. 

 

Primer de tot cal fer referència a com es compten els voluntaris de les ADFs. A nivell 

oficial és té en compte el número de carnets de voluntaris expedits pel Servei de 

Prevenció d’incendis de la Direcció General de Medi Natural, amb seu a Torreferrusa. 

Però el cert és que de voluntaris que col·laboren amb les ADFs n’hi ha molts més que 

el que les estadístiques oficials diuen. Per saber-ne el nombre exacte cal demanar-ho 

directament a l’ADF. 

 

En segon terme afirmo que els voluntaris de les ADFs provenen dels diferents  sectors 

socials (uns són pagesos, altres són paletes, altres electricistes ....)87 que es 

relacionen de manera diferent amb el món forestal (uns són propietaris, altres hi 

passegen, altres hi van en moto, en quad, en bicicleta, a collir bolets ...); engloben 

totes les edats, des de canalla fins a jubilats i tant són homes com dones fins el punt 

que s’hi troben famílies senceres. 

 

Per acabar aquest apartat sobre els voluntaris de les ADFs només em resta 

assenyalar que els voluntaris participen, depenent del seu compromís personal, de 

diferent manera en les activitats de l’ADF: uns són actius i apaguen foc a primera línia, 

altres donen suport a la reraguarda, i d’altres resten inactius com qui ostenta un títol 

honorífic. 

 

 

 

 

 
87 L’ofici dels joves voluntaris entrevistats i els seus comentaris així ho demostren. 
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7.3 Sobre les motivacions 
 
És important remarcar en primer lloc que la gran majoria de voluntaris se’n fan 

convençuts; no necessiten que els convencin de res sinó que quan s’hi apunten, ho 

fan conscientment. A un voluntari no cal motivar-lo, ja arriba motivat i en tot cas els 

motius que addueixen per a ser-ne són similars als que addueixen els joves voluntaris 

en general: la gran majoria se’n fa per principis, ideals o solidaritat i vocació. Per això 

no és d’estranyar que principalment se sentin atrets per l’ambient de companyerisme i 

per la possibilitat d’ajudar que els ofereix l’ADF. 

 

De totes maneres sí que  remarco dues grans fonts de motivació dels joves voluntaris: 

 

Per una banda anar a apagar foc és una de les principals fonts de motivació. Molts del 

joves voluntaris d’ADFs se’n fan per poder anar a apagar foc. L’experiència del foc no 

s’oblida fàcilment i això els empeny a fer-se’n voluntaris 

 

Per una altra, el fet d’ajudar a la gent del territori els hi permet fer una defensa de la 

seva terra, del lloc que estimen i de la gent que hi viu. És una manera diferent de fer 

coses pel teu país.  
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9. ANNEXOS 
 
 
9.1  GUIÓ DE LES ENTREVISTES 
 

- Entrevista semidirigida o semiestructurada al president de la Federació 
d’ADFs de la comarca d’Osona, Sr. Ramon Vallmitjana Casademunt: 

o Presenti’s vostè mateix.  

o Ens podria parlar de quan i com van néixer les ADFs. 

o Parli’ns de quina ha estat l’evolució de les ADFs des que van néixer fins avui. 

o I, concretament de les ADFs de la comarca d’Osona, què ens en diu? 

o Per acabar, parli’ns de com veu el futur de les ADF. 

 

 

- Entrevistes semidirigides o semiestructurades a presidents d’ADFs de la 
comarca d’Osona. 

 

o Presenti’s vostè mateix. 

o Quants joves voluntaris té l’ADF que presidiu? 

o Em pot descriure quin és el prototipus de voluntari jove (de 30 anys com a 

màxim)? 

o Què comporta per a una ADF l’entrada de voluntaris joves?  

o Quins pensa que són els atractius que ofereix l’ADF als joves? 

o Quins motius creu que té un jove per a fer-se voluntari? 

o Què es podria fer per atraure més joves? 

o Quines raons dóna un jove per a no fer-se’n voluntari? 

 

 
- Entrevistes semidirigides o semiestructurades a joves voluntaris de 

diferents ADFs de la comarca d’Osona: 
 

o Quants anys tens? 

o De quina ADF ets voluntari? 

o Des de quan ets voluntari? 

o Com i quan va ser el teu primer contacte amb l’ADF? 

o Què t’ha atret de l’ADF? 

o Què esperaves trobar/aconseguir en fer-te voluntari de l’ADF? 

o Què va ser el que et va fer decidir a fer-te voluntari?  
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o Els teus amics es van fer voluntaris abans? Què els va portar a fer-se’n? 

o Com participes a l’ADF? 

o Què t’aporta ser voluntari d’ADF? 

o Com valores la teva experiència com a voluntari? 

o Què hauria d’oferir l’ADF, que no està oferint en aquests moments, per a 

atreure més joves? 

o Hi ha alguna cosa que trobis a faltar en les ADFs? 

o Si haguessis de convèncer a un jove de què es fes voluntari, què li diries? 

 

 

- Entrevistes semidirigides o semiestructurades a joves que no són 
voluntaris però coneixen les ADFs de la comarca d’Osona: 

 

o Quants anys tens? 

o Com vas conèixer la primera ADF d’Osona? 

o Amb quina ADF vas tenir contacte? En què va consistir? 

o Em pots dir què en saps de les ADF? Què són? En què consisteixen?  

o Què t’agradaria trobar en una ADF per a fer-te’n voluntari?  
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9.2  PAUTES DE TRANSCRIPCIÓ DE LES ENTREVISTES 
 

 

Cada una de les entrevistes consta de dues parts diferents: 

 

Una primera part de les entrevistes consta d’una petita descripció de les 

circumstàncies en què es va fer l’entrevista i el grau de coneixement previ entre 

entrevistat i entrevistador. 

 

Una segona part consta de la transcripció literal de les entrevistes seguint les següents 

pautes: 

 

- S’ha fet una transcripció literal, respectant el que i el com s’ha dit en el moment 

de l’entrevista. Els barbarismes estan escrits en cursiva. 

- En color blau hi figuren les qüestions plantejades per l’entrevistador i en negre 

les respostes de l’entrevistat, seguint la cadència temporal en què va tenir lloc.  

- {...} significa que hi ha una o un grup de paraules inintel·ligibles. 

- {xxxx} significa un aclariment per part de l’entrevistador. 
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9.3   ENTREVISTA AL SR. RAMON VALLMITJANA, PROMOTOR DE LES 
ADFs A CATALUNYA 
 

El Sr. Ramon Vallmitjana és un propietari forestal i agrícola implicat des d’un principi 

en la formació de les ADFs. 

 

L’entrevista va ser feta el dia 7 de març del 2006 a la seu de l’ADF Portal Guilleries, al 

càmping  La Vall de Taradell.  

 

La nostra coneixença del Sr. Ramon Vallmitjana ve de fa temps per motius laborals.  

 

 

- Presenti’s vostè mateix 

 

o Jo sóc en Ramon Vallmitjana, sóc un pagès, ramader i forestal, que per a mi, la 

meva educació, són les tres coses perquè si ets de pagès és indispensable que 

t’agradin totes perquè {...} i es fa més difícil viure. I per lo tant, des de molts anys 

enrera, concretament, des del 83 que hi va haver  un dels primers  grans incendis, 

que va ser el que va agafar zona de la mateixa Seva, va agafar zona de Viladrau, 

de Taradell, de Sant Julià, de Santa Eugènia, en fi en què va créixer ja una 

inquietud desesperant, d’aquelles de dir lo que hi ha muntat és insuficient. No és 

que la gent que ho faci bé, sinó que són insuficients i per lo tant hem de fer algo. 

Aquest algo és lo que ja havíem començat només a fer i molt aquí a la Catalunya 

Central que era amb una cuba, amb un tractor dels que teníem i posar-se a dir, 

amb unes mànegues, molt rudimentari per quan comencés el foc poder-lo apagar. 

D’aquí doncs, l’Administració, apretant l’Administració i des del Consorci Forestal 

de Catalunya, doncs es va veure una necessitat de crear doncs les Agrupacions de 

Defensa Forestal,  que llavores el conseller era en Miró Ardèvol i ho va veure molt 

bé i molt entusiasmat i es va tirar endavant. Amb el projecte Foc Verd, Foc Verd I, 

doncs es va tirar endavant. es van fer unes comisions i aquestes comisions n’hi 

havia unes que eren: què ha de ser una ADF? Com ha de funcionar una ADF? i les 

altres comisions que deien quin material  han de tenir i  quins drets i deures també  

han de tenir. D’aquí hi va haver una gent i celebro que estic en aquest primer grup, 

que era gent que volia el bé pel territori i no buscàvem cap afany de lucrar-se,  molt 

al contrari, perdre-hi temps perdre-hi hores pel bé del medi,  del territori. Nosaltres, 

que del primer moment, ja vam dir a veure com muntem això? Per muntar una 

empresa a darrera d’això per vendre més material  que ara farà falta. Hi ha qui ha 
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fet diners; a d’altres no els hi ha sortit tant bé però sí que els que hi vam anar i 

crèiem en protegir el territori penso que sí que ens en hem sortit prou bé i no 

nosaltros sinó el territori se n’ha sortit prou bé. Perquè en principi, doncs, les ADFs 

van ser un fill privilegiat per l’Administració. Després va arribar un punt que va 

semblar que podrien fer sombra o competència amb algú i, quan va arribar aquest 

punt, vam ser un fill no tan desitjat, però mentrestant vam tenir la majoria d’edat, 

vam formar una família i ja no van tenir cap més manera que acceptar com érem, a 

on érem,  perquè ja havíem, havíem format la família. Amb això hi ha hagut canvis 

polítics que no haurien d’afectar perquè la gestió del territori no hauria de ser 

cap{...} polític, el foc no entén de política, però també  hi ha influït, s’han rebaixat 

subvencions. Últimament s’està demanant molta paperassa, que jo no hi estic 

d’acord. No sé encara què estem fent de cossos professionals, perquè ens hem 

d’anar, doncs, perfeccionant i professionalitzant, però no deixem de ser un cos de 

voluntaris i per lo tant no s’han de confondre. Per altra banda ja va bé que els que 

no han fet res, i amb aquest nou sistema que volen fer possiblement se les treguin 

per endavant.  Això ja ho trobo bé perquè {...} val, això es com van néixer, com van 

créixer dit així una mica ràpid les ADFs i més tard, més tard hi va haver-hi doncs la 

necessitat de crear federacions. Per què hi va haver la necessitat de crear 

federacions?  Perquè hi havia moltes ADFs que ja havien arrencat, o que deien 

ens comprarem un vehicle. Havien posat marxa enrera en comptes de preparar-les 

per a veure què farien  o primera o segona i, doncs no, havien posat marxa enrera. 

Això volia dir que els diners que els arribaven no els gestionaven ells. Els 

gestionava l’Ajuntament i compraven o posaven ellumenats públics o  màquines 

d’escombrar. Aixís de clar i de vergonyós  uns cèntims que arriben anaven a parar 

aixís. Uns altres que sí, doncs que havien posat primera però que era insuficient 

perquè, bueno, amb la primera no arribarien mai. Uns altres amb segona, que eren 

una mica més, però que tampoc arribarien i algunes, doncs, que anaven en quinta 

o sexta i que aquells, val, anaven super llençats. Però seguint {...} comarca creava 

que hi havia aquestes grans diferencies, que no s’entenia com una feia tant i tan 

bé i no tan bé perquè quan més coses es fan, més se’n poden errar. Però com es 

feia tant i les altres tan poc i d’això, la gent que, més o menos, vam ser des d’un 

principi i que creiem, hem cregut sempre i creiem, en aquesta idea, perquè costa 

molt  menos totes les ADF de Catalunya que els parcs de bombers i amb això, amb 

els nostres companys, i dic companys perquè ho som i ho som de veritat, amb els 

bombers no hi tenim res en contra, però el país no podem pagar tant perquè 

estigui protegit i, per lo tant, som una ajuda indispensable, doncs vàrem veure la 

necessitat de fer federacions. Federació era agrupar per poder i érem un cotxe 
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cada un i un anava en sexta i l‘altre no havia arrancat, sinó que anéssim en un 

tren, que l’ADF que tirés més fos la maquina i els demés fossin els vagons. Poder 

frenàvem aquella però sí que arrastràvem, per posar un exemple, no sé si es prou 

vàlid a tots els altres. I donar un servei i aquest servei ja és d’assessorament, de 

gestió tot lo que elles vulguin menos  lo que elles no vulguin. Perquè no sols 

Catalunya és molt gran, és molt petit si h comparem en segons què. Però lo que 

ningú ens discutirà és que és  molt variat, des del Pirineu als Ports de Beseit hi ha 

una diferencia tremenda i, per lo tant, han de ser les ADFs fetes per al país i per lo 

tant és impossible que totes siguin iguales. No poden ser iguales, però tampoc 

poden ser tant diferents, aviam si ens entenem. Per lo tant, això traspassat a la 

comarca també passa i en ella hi ha, jo sempre ho comparo amb un ou ferrat, que 

hi ha al mig hi ha el rovell i a la vora hi ha la clara i per lo tant no té res a veure  

una cosa amb l’altra. Al mig hi ha la plana, amb poca incidència forestal, poca 

incidència d’incendis o sigui que poder hi han els municipis amb diners. Cap a les 

vores hi ha els municipis amb molt terreny, amb moltes hectàrees, amb molt 

quilòmetros de camins i amb pocs diners. Llavors fent una federació això es pot 

distribuir i fer funcionar més bé. Per lo tant les coses molt particulars i si em 

permets, més íntimes, entenent-se en el sentit de les paraula com {...} les coses en 

la parcel·la doncs se’ls deixa al seu aire, se’ls escolta i se’ls ajuda. I lo altre se’ls fa 

pràcticament tot, des de tota la gestió de documentació, d’assessorament , tot. I 

que quan hi hagi un incendi doncs desplacem cap allà on hi ha manca de recursos 

fent lo que calgui. Això no tan sols a la comarca sinó inclus si tenim la comarca bé, 

sense deixar-la desprotegida, a fora de la comarca. Doncs en principi la federació 

va néixer per això. Nosaltres ens vam dar compte que si no hi havien diners, 

doncs, era molt difícil portar a terme tot això. Perquè això costa diners. Llavores 

vam dir bueno,  a més a  més de ser, doncs el que aglutina totes les ADFs de la 

comarca hem de crear una espècie d’empresa de serveis, sense ànim de lucre, 

però que sigui capaça de generar diners. Bueno, doncs vam començar per fer un 

contacte amb Endesa. Va costar molt. Va costar moltíssim, ens ha, com suposo 

totes les empreses, de les que no conec no puc opinar, però de les que conec si, 

tenen uns treballadors, tenen els seus procediments doncs {...} tracten amb una 

gent i ja que estan contents ,ja estan contents amb els seus defectes i les seves 

virtuts i {...} i torno repetir amb els seus detalls. Per què? Perquè, doncs, bueno, si 

tothom en va bé i la gent cobra bé i al cap d’avall encara hi ha uns regals per 

Nadal, se’n recorden d’aquells que els hi donen una contractació fàcil. No cal 

moure gaires coses que no fa falta. I per això va costar molt, molt,  fer entendre en 

aquesta gent de què s’havien de casar amb algú i aquest algú era la gent del 
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territori i la gent, que possiblement, les línies, els hi passen per casa seva i la feina 

feta per aquests llocs i per aquest territori amb la gent que està al territori, els hi 

convé estar, els hi convé estar bé per un munt de coses.  Per què, si per desgràcia 

comença un incendi, per culpa o no culpa de la línia. Si tenim  gent que hi està allà, 

que és un guaita, que és un grup d’intervenció ràpida i amb la seva gestió, doncs 

és, una font de protecció, un tallafocs i si ells ens contractaven a nosaltros, 

nosaltros que tenim gent del territori, fèiem que aquella gent amb aquell afegit que 

pogués significar treballar, per fer aquesta feina, li feia possible continuar vivint allà 

on vivia i els seus fills igualment, i, per lo tant, la pitjor erosió que pateix el territori, 

que és el despoblament, doncs, certament era ens ajudava a frenar. Això, després 

de molts estira i arronses i inclús el dia que vam signar el conveni els vaig dir: “això 

és un casament que fem i la núvia ens la quedem nosaltres, ens l’emportem i ens 

la duem al llit i al cap de 9 mesos, eh, no volem sols  que s’hagi quedat prenyada, 

sinó que hagi parit i  hagi fet, si pot ser, bessonada.  Us queda clar o no us queda 

clar? I per lo tant, això, assumim un paper que hem fet, que hem fet  públic als 

mitjans de comunicació  i està arreglat, no? Això, demà mateix us estaré empipant 

per telèfono perquè ens veiem amb els vostres tècnics i, a veure per on 

comencem. I si no ens mereixem la confiança perquè no ens coneixem ho entenc, 

però si no ens la mereixem perquè esteu en aquest vostre rotllo, en aquestes 

costums, doncs,  heu de canviar i, per lo tant, intentarem cada dia ser mes 

professionals”. Bueno, això, gràcies a Déu, s’ha aconseguit. No sabem l’origen, 

però diu que som la millor empresa que tenen, la millor, la millor, de tros, no sols 

per fer la feina ben feta, sinó per estar legals, en complir-ho tot o siga, que i que els 

hi fem més feina de la que ens encarreguen.{...} arreglar un filat, un apoio que té 

un problema. Nosaltres, doncs, els hi fem una relació, i els hi passem. Vull dir que  

els de la competència que eren aquestes empreses deien i quan hi hagi una 

emergència, amb un dissabte o un diumenge que us passarà les ADFs? Doncs 

resulta que no sols fem la comarca que fem, els descàrrecs i emergències de tota 

la Catalunya central, de tota. Aquesta vegada la feina ben feta va permetre que a 

Osona no haguéssim de fer res i estàvem pel Bages i a l’Anoia i encara hi 

treballem. Vol dir que ens hem guanyat la confiança perquè ho fem bé. I, què hem 

fet més? Hem dit, bueno, no podem penjar ni  dependre d’una sola empresa  que 

com ara a  l’OPA de Gas Natural i ni estem a favor ni en contra, no ens fa patir a 

nosaltres i per tant no opinem, però què pot passar? I per lo tant si depenem 

només  d’una cosa, molt malament. Doncs què hem fet? Hem creat un gabinet 

tècnic que fem plans de gestió, fem assessorament i fem gestió procurant {...} 

d’una finca:  des de fer plans de gestió, fins a portar-ho tot i la gent molt contenta. 
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Fem talla i poda de d’arbres perillosos, doncs  amb això hi ha l’especialitat, i la fem 

fins a crear cursets per a què hi hagi més gent que n’aprengui. Fem per jardineria, 

fem per ajuntaments, o sia fem per l’ACTA neteja de lleres, fem per l’ACTA la 

neteja del pantà de Sau, o sia, i fem doncs la prevenció. Fent tot això ja fem 

prevenció però a més a més fem la prevenció amb gent nostra, amb punts de 

guaita. Fem convenis, abans n’havíem tingut  amb la prestació social, doncs per 

sort es va acabar. La gent ara no té perquè haver-la de fer, encara que a  nosaltros 

ens anava molt bé. Enhorabona que no es faci, o sigui, ara  tenim altres convenis 

amb justícia. En teníem llavores amb gent que és amb gent que  ha de complir 

algo per sancions perquè sortia d’un casament i havia begut mitja copeta només 

de més. Això significa fer una prestació d’unes hores doncs s’havia decidit i 

funciona, doncs, la veritat és,  molt bé. I a més a més el tema de diners fa que 

se’ns respecti més ,o sigui, no hauria de ser aixís, però bueno. A més a més hem 

pogut comprar maquinaria i som molt competitius en l’extinció, en l’extinció 

d’incendis. Això vist així, a grans trets, és  com es van formar les ADFs, des de que 

es va crear la necessitat de fer federacions perquè la federació, a més a més s’ha 

tornat en una empresa de serveis perquè pugui subsistir, pugui viure i pugui donar 

serveis i a més a més també fa 8 o 10 anys que vaig veure, vàrem veure, no jo sol, 

sinó junt amb el que llavors era el president del Consorci Forestal de Catalunya, en 

Josep Maria Vila d’Abadal,  la necessitat d’això de transportar-ho a tot Catalunya i 

fer que tot Catalunya. Doncs se’n van fer, se’n van fer de nosaltros, que era i és un 

avantatge, que podés gaudir d’aquests mateixos sistemes i vam crear el 

Secretariat Nacional d’ADFs de Catalunya, secretariat que l’he estat presidint fins 

fa dos anys, que ja en fa 4 que hi havia d’haver hagut eleccions. Van dir “no , 

quedeu renovats” i vaig dir no 4 anys més i quan va fer dos anys vaig dir: “aviam, 

jo prefereixo cuidar-me  bé d’Osona. Escolta, estimo molt el meu país, estimo molt 

Catalunya. Faré tot lo que faci falta, però no podem ser a tot arreu. A més tinc 

altres càrrecs. No sé què passa que hi ha gent que en volen i no els hi donen, en a 

mi me’n donen masses i per lo tant no puc estar a tot arreu”. Bueno, algú va 

interpretar que tot això va coincidir amb el canvi polític. Bé, no ho vaig fer pel canvi 

polític ni molt menys. Bé, la prova està que incendis a fora de la nostra Catalunya, 

a fora des que sóc president he estat allà, he coordinat i he fet tot lo que ha calgut 

amb l’Administració que hi ha ara. Vull dir que, “i d’entrada fes-ho tu perquè”. He 

dit, “home hi ha un president”, “oh, però és clar”. Vaig presentar la dimissió perquè 

vaig dir clarament i la presento perquè he  estat fent, vull dir que no era pel color 

polític, perquè el color polític, només sóc polític jo o tinc una tendència política el 

moment en què vaig a votar i quan surto de votar has de fer el dia a dia, has de 
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tocar de peus a terra i ajudar a manar bé, i punt. I s’ha acabat. Doncs aquest 

Secretariat . Jo voldria que s’hagués fet més gran i, bueno, el Secretariat sí que és 

massa polític. El Secretariat és massa polític i per lo tant això barra el pas a molta 

gent que hi seria. Llavores el Secretariat no està creat per dir amen ni per portar 

problemes contínuament el secretariat està creat per defensar la ideia de totes les 

agrupacions i totes les federacions i fer una pinya i ser més valents a l’hora d’anar 

a parlar amb l’Administració i per res més, sense voler que ens cobreixin de 

subvencions. Això és equivocat, aniríem molt malament per aquí i això és lo que hi 

ha hores, que ara es pensa des d’aquí, per lo tant no, el Secretariat és perquè es 

tinguin en compte, ens escoltin i, en conseqüència, doncs fagin les coses a mida 

del territori. Quan es fa un pla de prevenció d’incendis, no es fagi des d’un despatx, 

des de quatre parets i resulti que, després, haguem d’adaptar el país al pla en si. 

Els plans que ja estiguin adaptats al país. Això és  en grans trets. Llavors ara i si 

voleu, ara podem puntualitzar el que us interessi però a grans trets és lo que des 

de que es van crear les ADFs fins avui.  

 

De fet les preguntes les acaba de contestar totes molt ben contestades, sí que podria 

parlar una mica de com es veu el futur, el futur de les ADFs des del seu punt de vista. 

 

Home, si agafem i fem com es fa en un pla tècnic que es diu hi ha ADFs i estem al 

món forestal, parlaré forestalment. El pla tècnic diu quines actuacions has de fer en un 

temps, com les has de fer, i si les fas i les dus a terme bé, aquell bosc té porvindre. I 

està bé, si les ADFs sabem fer bé això, que lo primer vol dir que primer de tot hem de 

treure els paràsits, i lo segon vol dir treure l’aigua clara de que hem de deixar, perquè 

tenim un  creixement bo i si està ben posat allà, no volguer plantar res en un lloc que 

no hi ha més {...}. Vol dir que si no hi ha nascut no creixerà i, per lo tant, una ADF del 

Barcelonès és voler plantar algo en un lloc que no hi pot créixer. Però si en tota 

Catalunya hi tenim gairebé el 70 % de sòl forestal  i a Osona som la comarca més 

ramadera de Catalunya, o de les més ramaderes, i amés a més de les mes forestals, o 

sia  a Osona això, i si partim de que aquí som una mica el motor, en certa manera, 

doncs, i sabem inculcar bé {...} i l’Administració ens escolta les ADFs tenen molt 

porvindre perquè econòmicament costen molt pocs diners, molt pocs, i en canvi tenen 

una resposta doncs {...} immillorable. Sense anar més lluny, a França, a França, els 

pompiers són voluntaris, la majoria. Es garanteix de què un pilot d’helicòpters és un 

pilot d’helicòpters, d’aquell enginyer de monts, que és aquell cap de parc. O siga. Per 

exemple a la Vall d’Aran estan a cavall del Principat i de França, són voluntaris i tenen, 

els hi toca de servei  agafen l’emissora i ja saben que allà a  l’empresa en el moment 
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que el hi diem, ep, han de sortir i s’han de posar a la boca de canó en aquell precís 

moment. Hi ha un sistema de compensació. No a ell, no a la persona sinó a l’empresa 

per a què això sigui possible. Hem de saber arribar a totes aquestes coses, hem de 

saber arribar. No pot ser de que un voluntari a les 5 del matí estigui apagant un foc 

com aquest any  a Puig d’Olesa, i a les 7 del mati havia d’estar a l’empresa a treballar. 

Hem de fer ara com ja nosaltres. Quan fem el carnet la disponibilitat d’horari que té, on 

treballa, els números de telèfons i si l’empresa veu bé que sigui voluntari i que pot 

comportar que algun dia, doncs, no pugui anar. I si la feina en què està no és una feina 

de cadena, s’aprofita bé {...}. Vull dir, això, nosaltros ho comencem a fer ja. Per tenir 

un voluntariat doncs, has  de saber amb qui pots comptar i amb qui no pots comptar. 

Per tant, jo els hi veig molt porvindre, molt porvindre i a més a més {...} molt 

econòmicament, molt econòmicament, i no podem viure sempre de la subvenció. Està 

bé que hi hagi aquesta subvenció perquè som un voluntariat i tenim unes associacions 

sense ànim de lucre. Està bé, però no que totes les necessitats siguin cobertes, però 

les indispensables sí. Però les altres ens hem d’espavilar i si ens sabem espavilar i 

nosaltros ho hem demostrat, doncs ho pot fer tothom i a més a més, des de la 

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal d’Osona estem disposats a ajudar. Per 

exemple, si un oh les línies elèctriques els ajudarem perquè sàpiguen com es fa i 

n’aprengui i després ja que caminin  solets. Estem fent també el campionat del món de 

rallys, que, desgraciadament, ara no es fa aquí, però que ojalà es fes. Doncs tota la 

gestió de prevenció d’incendis fem a més a més després la neteja de les zones que 

s’hagin deixat brutes i, un cop allò està brut, ho has de fer netejar i se’ns ha de pagar 

per poder netejar. I si diem, “ostres ho podem fer”, val.  Ho fem perquè si s’ha de fer 

foc en un casa de pagès, allí en un camp, doncs, nosaltres ens ocupàvem que això no 

passés, avisant els Mossos, o sigui, això mateix s’ha fet a Tarragona. Aquest any vam 

anar a Tarragona i des del RACC, que són els responsables esportius, ens van 

demanar que si podíem anar-ho a fer. I nosaltres vam dir home, nosaltres som ADFs. 

Nosaltres el que farem si voleu, és parlar amb ells i dir-els-hi com s’ha de fer.  Ells, 

encantats de la vida. I des d’allà els va semblar que això era treure la grossa i,” ah, no. 

Nosaltres volem cobrar tant i tant i volem posar tants vehicles”. Nosaltres per Nadal 

vam fer un estudi. Vam dir en caben tants i tants aquests d’aquest tram podem passar 

per aquest tram i això val tant. Només li va dir de poder cobrar. Nosaltres li vam dir al 

RACC: escolteu, nosaltres no volem tractar amb vosaltres això perquè ells demanen 

tant. Nosaltres creiem que val tant i, bueno, tracteu-hi vosaltros, o això tracteu-hi 

vosaltros. No es van entendre. Llavores ens tornen a dir des de Tarragona, quan 

creieu que val? Ja us hem dit tant.  Els van oferir allò i llavores ho van fer. O sia, que 

has d’estar a tot arreu i intentar fer-ho tot, qualsevol cosa, la pesta porcina; ostres, 
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s’han de rehabilitar àrees, s’han de vallar les zones que s’ha podat per forçar el bestiar 

i s’ha de dir fins on afecta aquest radi. Tot això ho vam fer des de la Federació 

d’Agrupacions de Defensa Forestal. O sia,  aviam, per a que no desapareguis t’has de 

crear necessari. Avui, sense anar més lluny, oferia els nostres serveis doncs de la 

xarxa  bàsica de camins de la comarca i som els millor indicats, perquè estem cada dia 

al territori, perquè tenim els aparells per fer-ho, perquè tenim un tracte amb el Servei 

Cartogràfic de Catalunya que ens ho entrega de l’últim vol i nosaltres els el acabem de 

refer, per si aquí no es veu bé aquest camí, perquè hi ha una massa forestal, doncs, 

que ho tapa tot. Nosaltres el fem i els ho comuniquem en aquest, o sia camins que des 

de dalt sembla que estan bé però estan malament, o sia els fem un inventari i els 

ajudem perquè surti una cartografia com cal. Llavores la gent de les ADF som la gent 

del territori, per lo tant el que no es pot anar des d’un despatx al Consell Comarcal 

imposant uns camins, que aquests no són públics i vinga, el volem fer públics per reial 

decret perquè, perquè aquell pagès, aquell propietari no fa mal d’ulls dir propietari, se 

sent malament. El gestor que hi ha allà d’aquell territori ho sàpiga per qualsevol, pels 

mitjans  de comunicació i encara ningú li ha anat a dir que allà, possiblement, hi fa 

falta, doncs, que hi passi un camí d’aquesta xarxa bàsica. I aquesta xarxa bàsica l’hem 

de fer tan ben feta que ha de servir, no només, perquè, és clar, el nostre problema no 

són els incendis per molta gent, perquè en aquell quad, en aquell tot terreny, amb 

aquella moto de cros, amb aquella moto d’enduro o la trialera, la bicicleta, amb el 

cavall, a peu, doncs, pugui fer aquest recorregut i jo sóc del parer que s’ha de poder 

recórrer tot Catalunya pels quatre costats sabent el que es fa, i està prohibit asfaltar 

aquests camins de la xarxa bàsica perquè sinó crearíem la necessitat d’haver-ne de 

fer uns altres i aquests que fem, aquests que fem, han d’estar consensuats en el 

territori i la millor gent que ho pot fer som nosaltres, perquè els mateixos socis nostres 

són els que estan i tenen al territori aquest puzle que  hi ha al territori, que està a dins 

d’un sac,  el que els podem posar bé som les ADFs i tot aquest puzle són els socis i la 

gent que tenim i, per lo tant, parlant amb ells dialogant amb ells hi ha qui te la fase 

activa……..(fi de la cinta) 

  

quan vulgueu 

doncs jo el que estava dient era que ens hem de crear necessàries perquè, per 

exemple amb la xarxa bàsica de camins doncs som els que estem al territori i som els 

més indicats per a fer-ho. Si hi ha un senyor que té la casa de pagès i la granja i li 

passa un camí ral, un camí ramader, no pots pretendre que allà hi passin els quads, hi 

passin el jeeps i passi de tot. Si vols has de dir:  parlem-ne per on poden passar i 

perquè a més a més li complicarem la vida i ens convé que continuï estant al territori. 
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Com li dic i no em cansaré de dir-li la pitjor erosió que pateix el país és el 

despoblament,  per lo tant ens hem de posar d’acord i dir aquí i a lo millor és pel 

termenal, doncs perfecte. Val, doncs el passem per aquí. Llavors quines condicions 

han de tenir aquests camins: han de satisfer, doncs, per nosaltres la prevenció i 

extinció d’incendis; han de servir per accés al medi perquè la gent pugui anar a 

passeig i pugui anar allà on convingui; han de servir per a la prevenció. Val, doncs, 

mirant aquestes prioritats ens convé fer uns camins que només fent-lo per no desfer 

territori {...} amb un  fer-ho tot. Què ens convé? Primer que passi per carenes perquè, 

perquè  per si passes per una carena és econòmic de conservar, perquè no té 

alfuences d’aigua si passa. Això, en quant a conservar el territori. En quan a prevenció 

d’incendis va molt bé perquè veus molt territori. I en quan a extinció és la zona més 

fàcil. El foc ha de canviar de banda per lo tant pots fer un tallafocs, un contrafocs o 

pots atacar bé i pots plantar cara en ell. Bé, val, els llocs que hem de fer de giradors 

perquè si vas a apagar foc puguis girar i poder tocar el dos si fa falta. Doncs, van 

perfecte per això i van perfecte per la prevenció, per parar-s’hi i mirar, estar un rato i 

van perfecte pel que va a peu, pel que va a cavall, pel que va en jeep, en quad, en 

moto. Parar-s’hi també a reposar i per mirar el territori. Per lo tant és de calaix que, si 

això ho sabem fer bé, beneficia tothom. No hi perd ningú, ningú. I la gent millor per fer 

això, som nosaltres. Vol dir que ens creem la necessitat d’existir. Per tant, jo els veig 

un porvindre perfecte, però no podem pensar que ens posin una alfombra com les dels 

Òscars, sinó ens les hem de posar nosaltros i ens hem de crear necessaris nosaltros, i 

ens hem d’espavilar nosaltros si no ens  hem de ser imprescindibles. Ja sé que no hi 

ha ningú imprescindible, però hem de tenir aquests reptes, hem de tenir-els. Si els 

tenim i serà potser no per tothom i anirà bé per tothom: pel que va a passejar, pel que 

en fa gestió o sia per tothom, per tenir un país preparat perquè no se’ns cremi que si 

se’ns crema ho perdem tot. Està claríssim això. Ho perdem absolutament tot.  
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9.4  ENTREVISTA AL SR. RAMON VALLMITJANA COM A PRESIDENT DE 
L’ADF PORTAL DE LES GUILLERIES. 
 
 

Aquesta entrevista és la continuació de l’entrevista que se li va fer al Sr. Ramon 

Vallmitjana com a promotor de les ADFs. 

 

o Li sembla bé que parlem de l’ADF Portal de les Guilleries? 

o Endavant 

o Quants joves voluntaris té l’ADF? 

o Mira, de joves {riu}De tot. Tenim de totes les edats, per això hi ha el carnet groc 

i el carnet verd. 

o Com funciona això? 

o El carnet groc és el d’anar a prevenció. Ai! A extinció i el carnet groc és el de 

prevenció i avituallament. Què fan? Agafar gent que és de repuesto, treure’ls i 

posar-n’hi d’altres; portar entrepans; anar a mirar si aquell punt d’aigua està en 

condicions per anar-hi a carregar; tancar gas; Si hi ha una casa que té una 

piscina i no ho sabem i té un bon accés també per poguer anar a carregar. O 

siga aquesta feina, aquesta feina, aquesta feina és el carnet verd. I el carnet 

groc és el d’anar a l’extinció de l’incendi. El que dic, l’ADF Portal de les 

Guilleries té uns 60 i escaig de voluntaris. Té. I bons. Molt bons perquè des de 

la Federació es va fer una feina molt ben feta.  Amb diners dels que genera, 

doncs, l’activitat que estem fent es va fer un sac patata, com es diu vulgarment, 

amb les inicials i el logo de cada ADF i s’hi va posar un equipament per cada 

voluntari: doncs des d’unes ulleres, la gorra, el mono, les sabates, o siga les 

mascarilles. Doncs tot, tot. Això, vulguis o no vulguis, {tos} al que es fa voluntari 

li agrada perquè diu: oita , i a més t’estimula per {tos} Perdó, a dir oita, doncs. I 

a més a més fem uns cursets que és agafar una cuba i fer un simulacre; 

encendre foc i allà que juguin a apagar-el. Això també {tos} fa que bueno 

estiguin preparats i aprenguin a tenir-li, doncs, no tenir por amb el foc però sí 

prudència, vull dir. Això és lo que fem. Sense anar més lluny vam fer un per 

TV3. No sé si es va veure. Ja n’he sentit a parlar. I el vam fer aquí i penso que 

va quedar molt bé. Llavors una cosa que s’ha de mirar amb els voluntaris i des 

del Portal de les Guilleries ho mirem molt, i no dubto que ho miren des de les 

altres, és que no vingui gent que es vulgui fer voluntari perquè li convingui. No 

perquè li convé al país, no. Perquè li convé a ell. Per què? Perquè li agrada 

donar volts al bosc amb moto, per lo que sigui. No vull entrar amb i pugui dir és 
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que sóc voluntari de l’ADF i estic vigilant. Això nosaltres ho vigilem molt, molt, 

molt. Ens fa un petit favor una persona que es faci voluntària de l’ADF i al cap 

d’avall abans o més tard els Mossos  o els Forestals el parin i li hagin de posar 

una multa per fer tonteries, o perquè és un caçador. I no tinc res en contra dels 

caçadors. Al contrari que els caçadors, en tenim molts i són molt bons, 

coneixen molt el país també, com de gent que va amb moto i gent que va amb 

quad, que t’agafen les mànegues, se les pengen enrera i te les van a dur allà 

on cal. Però s’ha de tenir molt en compte això, que no hi hagi gent que es fagi 

el favor amb ell. Això ho tenim molt clar, molt clar.  

o Una pregunta que en una altra entrevista que vaig fer a un altre president. Els 

voluntaris són tots nois o hi ha alguna noia? 

o Hi ha de tot, hi ha de tot. Tenim de tot.  i és bo que hi hagi de tot a més, aviam, 

per segons què són més hàbils i més capaços els homes, els nois, i per segons 

què són més hàbiles i més aptes les noies. Jo crec que hi fa falta de tot,  hi fa 

falta de tot. 

o Ens pot descriure una mica quin és el prototipus d’un jove que s’apunta com a 

voluntari? 

o Bueno, el prototip d’un jove que s’apunta com a voluntari és un noi o una noia 

doncs que estima sense cap mena de dubte la naturalesa, que ell es creu que 

té una obligació de col·laborar amb algo que la protegeixi ja que la vol disfrutar i 

que això com us dic hi han caçadors; hi han boletaires; n’hi han que van en 

moto; n’hi han que van en quad; n’hi han que van en jeep; n’hi han que van 

amb bicicleta; n’hi han que van amb la motxilla, o siga és aquests; aquesta 

persona que no creu que la naturalesa està aquí, només està feta per disfrutar-

la. És una persona que creu que la naturalesa doncs no sols no l’hem de  

destrossar sinó que a més a més l’hem d’apoiar. I això és {...} que se n’han fet 

després de venir per casualitat a un foc i veient què fa el foc i què estem fent 

per combatre’l diu eh! “Escolteu. Jo em vull fer voluntari de l’ADF”. AIxís t’hi 

trobes molt. I gent que ha anat a fer una costellada i se li ha escapat el foc. 

També n’hi ha. També n’hi ha. Sí, sí, sí. També n’hi ha. I gent que t’ha vingut 

amb el pla aquest, el pla de vigilància complementària i que s’hi ha apuntat per 

cobrar uns diners a l’estiu, res més. Com jo i diu “ostres i que la gent que 

m’està manant, jo cobro però aquesta gent no cobra i quina dedicació hi tenen i 

com se’n preocupen. Escolta jo me’n faig voluntari.” I s’han fet voluntaris aixís. 

S’ha de predicar amb l’exemple. 

o Això està clar.{riures} Per una ADF, el fet de que entri sang nova i jove, què li 

representa? 
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o Bueno, representa, doncs, molt perquè, a veure, primer de tot, el món, doncs, 

ens agradi o no ens agradi, a mi m’agrada, doncs, l’enginy i els defectes que es 

puguin tenir per falta d’experiència és de la joventut. Això indiscutiblement 

perquè porten noves idees. I s’han d’escoltar totes, totes i sempre n’hi ha de 

bones. Per lo tant, com més gent nova entra, si s’intrega bé, doncs, molt millor. 

Significa, doncs, tenir més actiu, més actiu, tenir un actiu més capaç: si s’ha 

d’arrencar a córrer pot més que una persona gran; si ha d’estar més hores allà 

aguanta més que una persona gran. És molt bo que hi sigui tot per poguer 

ajuntar l’experiència amb l’empenta.  És molt bo. És molt bo tenir-ho tot. No 

seria bo tenir tothom gran ni tothom jove. És bo que hi hagi de tot.  

o L’ADF, quins atractius pot oferir a un jove? 

o Bueno, és aquest de què ell fa algo pel bé del país, pel bé de tothom, per bé, 

doncs, de cada {...} i per un sector que és al revés de molts d’altres que  

contaminen, aquest descontamina. Aquest aporta lo que l’altre destrueix i per lo 

tant si podem aconseguir que se’n cremi menos en tenim més que està restant 

de lo que contamina. Això poder per una persona que tingui uns coneixements 

per saber que això esta fent això. això sol ja li és vàlid. Això sol ja li és vàlid. 

Aquí no hi pot anar a buscar, no en traurà diners, en treu satisfacció i benestar. 

Diners no en treu. 

o Llavors, a part dels que ja heu citat, quins motius pot tenir un jove per a fer-se 

voluntari? A part d’aquesta mica de {...}, heu evocat també l’experiència del foc, 

potser una visió més ecològica del món, hi ha algun altre motiu que creieu  que 

els fa fer voluntaris? 

o Home, si pensem en la gent que viu a pagès, doncs, clar aquesta gent, doncs 

la majoria li és indispensable, doncs aquesta gent  ser voluntari és col·laborar 

amb algo perquè el país doncs estigui més ben gestionat i no es cremi, doncs, 

a veure i el propietari forestal no en parlem. El masover que a més a més té 

bestiar i el té pasturant en aquella zona. El que és caçador si es crema no pot 

anar a caçar. Vull dir és que és un vano de coses que podríem dir-ne, en 

podrem trobar 10 que sigui pel mateix motiu però és que hi ha tants motius que 

s’haurien d’agafar un per un  i que ens ho anessin descrivint. Jo no sé amb 

algun altre que hagueu parlat què us ha dit. 

o Més o menys els trets apunten bastant, bastant per aquí. Amb diferències, però 

(....) de fet l’objectiu d’aquest treball també és acabar d’esgarrapar, d’esbrinar 

aquestes motivacions quines són. Des de l’ADF què es podria o què  s’hauria 

de fer per atreure més joves encara?  A què es facin voluntaris. 
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o Bueno, enganxant lo que estàveu comentant i això, penseu que un voluntari 

com arriba a casa seva rebentat, cansat,  però satisfet de lo que ha fet, això sol 

l’omple i el fa continuar amb ganes encara més i li fa falta,(....) què li faria 

falta?. Fa falta una cosa: que les ADFs tinguessin un gabinet de premsa  que 

es preocupés amb els mitjans de comunicació de vendre’ls-hi la moto. Aixís de 

clar i català. Perquè sinós el qui té el gabinet de premsa, no precisament  és 

Medi Ambient, ni precisament són les ADFs sinó el que té és Interior i llavores 

diuen aquell foc hi han hagut tants efectius de bombers. I d’ADFs? Ara 

últimament comencen  a dir perquè els hem dit bueno, a veure nosaltros hem 

anant al foc  i hi havia més groc que vermell. Passa res si diem la veritat? 

Perquè aquella persona que com arriba a casa seva arriba mort i rebentat i ha 

plegat a les 6 de dematí  per a les 7 ser a treballar, que no té temps ni de 

dutxar-se encara a casa seva pels mitjans de comunicació li diuen on  éreu? 

Véns d’apagar foc i estic tant cansat si i no és per dir escolta..., amb ànim de, 

no, dir la veritat perquè vull dir que es digui la veritat, res més que això. Això 

faria que la gent, doncs,  també vegi que se li reconeix més la feina que s’està 

fent. Ja es fa una trobada cada any i des d’allà el Conseller, el Director General 

i tots plegats se’ls diu doncs de que escolta {...} que enhorabona i que gràcies a 

vosaltros doncs les desgràcies, heu set imprescindibles, heu set doncs, 

indispensables  i gràcies a vosaltros no les desgràcies no han set més grosses. 

Però no n’hi ha prou vull dir això és un dia. Hi ha d’haver aquest dia a dia. I 

podem haurem de crear doncs un gabinet de premsa i que digui senyors en 

aquest foc hi han hagut tants mitjans, tantes persones, i han estat en el front 

nord, amb el nord-oest, amb el sud-est amb el sud-est i en la zona compresa 

entre aquest lloc i aquest altre lloc. Han tingut l’apoio dels bombarders o no 

l’han tingut. Bueno, jo sóc del parer que entre tots ho hem de fer tot però 

després també no penjar-nos medalles però dir que ho hem fet entre tots. 

o De fet, sou uns grans desconeguts. 

o Sí, sí.   

o Per què, jo perquè més o menys em moc, en el món que em moc i més o 

menys sé que existiu, però la sensació que, quan expliques que fas un treball 

sobre aquest tema, la gent se’t queda mirant volent dir i això què és? 

o Però a on, a Barcelona? 

o A Barcelona, a Barcelona i a la Universitat, a nivell d’Universitat. 

o A veure. Val, a nivell d’Universitat. I quan parlem de nivell d’Universitat si 

parlem, per exemple, del CREAF? 

o Aviam, suposo que sí que  us coneixen. 
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o Aquests ens coneixen 

o A veure jo la sensació fins i tot  com a ciutadà, jo sóc de Gurb però he viscut 

molts anys a Vic, però tens la sensació fins i tot {...} que parles,  de que quan 

parles per primera vegada d’ADFs naveguen una mica. 

o Val. Estaràs d’acord que ens fa falta un gabinet de premsa i que no hem de dir 

res més que lo que fem i si llavores a tot arreu fos com aquí que es veuen els 

vehicles pintats grocs i que estem fent això i que estem fent allò i que estem 

fent allò altre ja saben què és una ADF. Llavors, vull dir ja està però sinós .... és 

així. Tenim necessitat de què se sàpiga. La feina ara hem de millorar molt, hem 

de millorar i si diguéssim que no hem de millorar malament rai, però més o 

menys ja ho fem però no sabem vendre-la perquè és clar com  que som 

voluntaris anem a fer i després ja està tots necessitem uns d’aquests voluntaris 

que facin aquesta feina que estiguin  no tirant aigua sinó fotografiant, filmant  i 

de serveis amb els mitjans de comunicació i dir senyors, aviam aquí ho teniu. 

Aquí hi havia això, hi havia això. Quines altres coses fem? Quan es perd una 

persona al bosc. Vull dir,  per això si que saben que hi som. Ens truquen a 

l’acte. Ens truquen a l’acte i per exemple, Mossos estem encantats de la vida 

amb la relació que tenim nosaltros amb ells, boníssima, boníssima i després 

fem cada setmana un breefing en què hi ha bombers, hi ha mossos, hi som 

nosaltros i hi ha agents rurals. I això ho fem a l’estiu cada setmana. (és la 

manera, no?). Sí, però és clar d’això sí però el gabinet de premsa d’Interior no 

diu que això es fa cada setmana  i que hi han aquesta gent. Ells diuen que 

cada setmana es fan unes reunions per poder parlar de lo que ha passat i si 

s’ha solucionat prou bé i s’ha fet prou bé i quina, quina previsió hi ha  per l’altra 

setmana però no diu mai que hi som. 

o Té un caire polític això. 

o Clar. Suposo. Però bueno ja ho farem. 

o Llavors, una curiositat: Us heu trobat mai a una persona que li hagueu dit  que 

es faci voluntari i us hagi dit que no per alguna raó concreta? 

o A veure. Jo no he demanat mai a ningú que es faci voluntari, perquè demanar 

una cosa que a canvi dons molt però que no és res metàl·lic, per lo tant jo no 

ho he demanat mai, sempre he esperat que em demanin que se’n vulguin fer. 

Sempre, sempre, sempre, sempre. I algú que no li veig prou cos espero que 

m’ho demani més d’un cop, perquè li explico o li faig explicar i que bueno tal 

com és i que reflexioni i si ho torna a demanar llavores  en comencem a parlar. 

o Llavors, jo, a veure,  buscant informació sobre aquest tema, que no n’hi ha pas 

massa, m’he trobat que hi ha la figura del voluntari forestal. 
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o Val, sí. 

o Quina diferència hi ha entre un voluntari d’ADF i un voluntari forestal? 

o Els voluntaris forestals  són els de Barcelona, que aquests  els hi van dar roba i 

els van comprar uns cotxes i passegeu-se i van anar fent de Rambo. Van fer 

més mal que bé. Els que hi havia a comarques ja els vam agafar i els hem 

posat a les ADFs i han desaparegut com a ..  i són voluntaris de les ADFs. 

o Sí, perquè és sorprenent, mirant a la pàgina web de la Generalitat mires el 

nombre de voluntaris forestals, voluntaris forestals i surten unes dades molt i 

molt minses, comparat amb els voluntaris d’ADF. 

o Perquè és una altra cosa. Però això ja només, ja només ha quedat 

pràcticament a Barcelona i inclus fent-ne un molt mal ús. Anant a una sala de 

festes i amb el carnet entro com aquell que sigui el rei del mambo. No n’hi 

hauria d’haver cap. 

o D’acord, doncs No sé si voleu afegir alguna cosa més. 

o Doncs com que... No sé on anirà a parar aquesta entrevista un cop polida i 

arreglada però si arriben.. 

o A la Universitat aniran a parar. 

o Doncs a la Universitat  que en prenguin bona nota tant pel que es vulgui fer 

voluntari com el de la Universitat tingui influències polítiques per veure que això 

és un ... i tècniques, no sols polítiques. S’hauria d’escoltar més els tècnics que 

els polítics, perquè el tècnic perdura, el polític està de pas. El polític difícilment 

et deixa fer lo que tocaria fer al territori perquè sempre és a llarg plaç i sempre 

vol coses que clic, clac, ara, que la gent digui ostra, una extinció d’incendis 

amb un mont de bombarders, doncs, és espectacular i per lo tant diu ostra això 

estan ben preparats, preparar el terreny per a què no es cremi, és qüestió  de 

feina de formigueta, de molts anys. Per lo tant no interessa al polític perquè diu 

bueno 4 anys i aviam què passarà. És així. 

o Doncs. Ja estarà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 81 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
9.5  ENTREVISTA AL SR JOSEP MARIA VILA COM A PRESIDENT DE 
L’ADF FONTFREDA. 

 

L’entrevista va tenir lloc el dia 3 de març a les 5 de la tarda a la seu de l’empresa 

que dirigeix: Autocaravanes Pla, a Tona.  Es va dur a terme al seu despatx, amb 

una ràdio de rerafons. Tot plegat entraven clients i treballadors que interrompien 

l’entrevista. 

 

Abans de fer l’entrevista amb el Sr. Josep Maria Vila no ens coneixíem. 

 

- Presenti’s vostè mateix 

- Em dic Josep Maria Vila. Sóc el president de l’ADF Fontfreda, que això 

comprèn els municipis de, d’aquí a Tona on som, de Malla, de Vic, de Santa Eulàlia 

i de Muntanyola. Fa uns, des de l’any 99 que en sóc el president juntament amb 

una altra junta sinos no accedia al càrrec que som molta gent que el portem; no 

només en sóc jo sol  i és això des del 99 que en sóc president i  

- Quin ofici teniu? 

- Jo sóc, com que aquest món ja el deus conèixer prou, el món de, jo sóc de 

pagès de tota la vida i els meus pares són de pagès, però evidentment com que 

això no acaba de tirar doncs, bueno resulta més cuidar caravanes que no porten 

maldecaps que no pas vaques, eh?. I el fi de setmana {...} fem alguna cosa ajudant 

amb el pare però bueno bàsicament jo sóc empresari, eh? 

- D’acord. Ah, Quants voluntaris té l’ADF? 

- L’ADF som, jo distingiria molt, hi han voluntaris. Es van apuntant molta gent; a 

més a més, lo que és l’ADF, els primers voluntaris són els Ajuntaments mateix. Els 

ajuntament són els primers voluntaris i després els propietaris forestals. Clar aquí 

ens trobem que quan, per exemple, l’any 99 pues hi havia molta gent, però clar, 

vas fent una  selecció i vas veient que, bueno, hi havia gent apuntada que no sabia 

ni que era una ADF. Imagina’t. Gent apuntada perquè el 87 que es van fundar les 

ADF tothom es va apuntar al carro, no? Els incendis van tocar a prop i tothom es 

va apuntar. Clar, després has d’anar fent una selecció, trucant a la gent a veure qui 

entra i qui no. Ara actualment som uns 60 voluntaris, i llavors el que és important 

és que n’hi ha 30 o 40 que són els actius que jo dic, que són els que tenen 

emissores, que són els que, bueno, els que tenim més relació. Els altres, doncs 

bueno, van marxant, van venint. Sempre hi ha èpoques una mica de tot en això de 

les ADFs, no? Hi ha qui pot dedicar més temps o menys temps, algú que en dóna 
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molt. Però hi ha 60 voluntaris i d’aquests 60, 40 són els actius que sempre estan a 

punt per a qualsevol cosa.  

- D’aquests 40, més o menys quants n’hi ha que es poden considerar entre 

cometes joves? 

- Joves, aquí dius que tenen cap uns 30 anys, eh? 

- Més o menys. 

- Sí home, de 30 anys, què hi pot, què hi poden haver? Dels 60, que n’hi hagi 20, 

20, sí,  no gaires més de 20. Una vintena jo hi posaria 

- D’acord. I quin és el prototipus de persona jove que es fa voluntari? 

- Bàsicament jo també això ho faria en dos, en dos, en dues bandes: hi hauria el 

que ve de pagès, el que, el fill de l’amo, el de pagès. Aquest esperem que molts 

dels que comencen, al final acaben amb altres coses doncs perquè funciona així, 

vull dir, hi ha algun que segueix, però ja et dic, el que ve de pagès seria un nano 

que està amb el seu pare, que estudia o no estudia, però bueno, els caps de 

setmana  com a mínim està amb el pare i hi ha l’altra gent que la relació amb el 

bosc la tenen d’altres maneres, no, ja sigui perquè va en bici, perquè els caps de 

setmana li agrada anar a donar el volt o algo, o perquè bueno, simplement els hi 

agrada tot aquest món una miqueta. I d’això. Hi ha molts nanos de 17, 18 anys que 

ens entren i és lo que et comentava abans: que clar, mentres estudies, l’estiu el 

tens lliure i els hi va molt bé. I si hi ha un foc els tens a sobre o algo. Al moment, 

que, cal, aquests nanos troben una mena de feina o algo  l’estiu, clar la feina 

aquesta no és dir demà hi ha un foc {...} és clar és més complicat {...}allà on sona 

algo i els has d’anar trucant  i ja et truquen també dient que: “hola”. Ja et truquen 

també dient això, no, pues bueno, estem treballant però, aviam...{ens interromp un 

client} 

- Llavors, el fet de que pugui anar entrant gent jove a dintre una ADF, això per 

l’ADF que, que li aporta? 

- Home, abans també t’ho he comentat: és el fet de, bueno, si nosaltres hem 

adquirit, a través de la Generalitat, un camió o algo, a part de les cubes que tenim, 

ha set una mica gràcies a ells, no? Que ens ha comportat el fet de comprar aquest 

camión i tinguer una mica més de compromís, ja només cuidant-se de la nostra 

zona sinó d’anar al Bages, anar on sigui: hem anat cap al cantó de Platja d’Aro i 

això s’ha fet perquè, bueno, ells en tenen ganes i, bueno, per això hi ha ganes de 

fer. Una cosa important que ens va comportar  l’ADF, i per donar-els-hi a ells una 

mica més, i a la pregunta que em demanaves te la contesto ara, però bueno, ja 

que hi sóc aquí ficat, quan vam, el 99, quan vam formar aquesta ADF el fet 

d’implicar-se amb això, hi havia molts nanos joves amb ganes de {...} i amb ganes 
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de coses {...} de tot. El gruix de les ADFs el formen els Ajuntaments i els propietaris 

forestals. És a dir, que si hi ha un voluntari que viu a Vic, al carrer nom tal, pis 

número 4, no pot ser vocal ni pot ser a l’ADF. Vam reformar els estatuts justament 

per implicar-los més una miqueta. I ara et trobes que, en aquesta ADF, doncs, hi 

ha tant propietaris com gent de casa de pagès o com nanos d’aquests joves que 

formen part. D’aquesta manera, potser se senten més implicats i també sempre a 

les reunions vénen {...} pel fet de ser vocal, doncs ara ja tenen una implicació 

diferent que per mi és molt important i això{...} bueno ,perquè sabem que sempre 

disposem d’un o altre per poder fer. I sense ells evidentment tampoc faríem, aviam, 

sense aquests nanos joves, només tinguent la gent que viu a pagès, clar, moltes 

coses de les que fa l’ADF Fontfreda. L’ADF funcionaria igual, evidentment, però 

moltes de les coses que fa no, moltes de les actuacions no les podria fer. També 

ens comporta el fet de, que això no ho fèiem nosaltres perquè no és la nostra feina, 

ser una mica de protecció civil del bosc. Nosaltres no anirem mai a un poble a 

regular el trànsit ni, ara bé, per exemple Vic, que en terme de Vic es fan les curses 

de bicicleta ens val a través d’en Fèlix, que és el vicepresident de l’ADF, i de 

Muntanyola que passa per la seva finca,  doncs, va parlar amb l’ADF. Aquí va 

sorgir portem tres anys, doncs fent el control: nosaltres ens fiquem per allà uns 

camins i aquests nanos, evidentment aquí tenen ja, ells cobren i tot, però llavores 

no cobrem evidentment diria que molts d’aquests nanos no volen cobrar i vénen a 

les ADFs per altres coses ,eh? Ja està bé, ja està bé. 

- Per resumir una mica {...}els atractius que a vegades podeu oferir potser és un 

protagonisme que en altres llocs  no tindrien. En el fet aquest no que busqueu 

coses en què es puguin enganxar una mica. Aniria per aquí? 

- Ostres no sé.{riures} L’ADF enganxar, home, jo suposo que ostres Nosaltres ja 

fem una campanya per explica’ls-hi lo que és l’ADF i intentar que vinguin. El que es 

fa  voluntari, el que es fa voluntari  jo crec que ja ho té molt clar, eh? què té que fer, 

perquè ja es coneix l’ADF i lo que abans comentàvem també, que no coneixen lo 

que és una agrupació. Moltes vegades ens coneix en un foc. Estem en un foc i, 

clar, ens veu actuar, i anem apagant foc i portem moltes emissores i anem 

coordinant i portem camions i som nosaltres. Quan hi ha un foc  sempre, després 

posteriorment, quan hi ha un foc i si podem sortir per la tele perquè per desgràcia 

sempre sortim per la tele quan, quan hi han focs, llavors truquen aquests nanos. 

Molta gent se n’entera per la tele, eh aquests nanos del que és una ADF. 

D’atractius? Bueno, nosaltres ens impliquem lo màxim que podem, m’entens, no? 

Molts cops el que se’n cuida és el contrari, no? Quan acabem d’anar al foc, per 

desgràcia, aquí a casa encara hi som bastant clar. Un nano, quan  tenim foc aquí a 
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la comarca i s’apaga de seguida, per sort en tenim un i en Vallmitjana i companyia 

tots  sortim una mica de cop, clar ja no els truquem els nanos joves, eh? Quan els 

truquem és quan anem a un gran incendi i el gran incendi, aquest any parlàvem 

amb el Fèlix, li deia al que està a la junta amb mi.  que és clar, hòstia, et sap greu 

perquè molts cops anem a llocs que els veus decebuts, al contrari,  perquè clar 

s’han cremat mils i mils d’hectàrees{...}és minsa, és  minsa i diuen: “hòstia, tenim 

de fer algo”.  Perquè aquests nanos no,  intentem fer altres  coses per, per poder. 

Per què un voluntari d’ADF, a quina edat es pot fer? 

- Als 18 anys. Has de fer 18 anys  El que passa és que ens vénen nanos de 17,  

16 anys que vénen amb el pare que el pare és pagès{...} però fins els 18 anys. Tu 

imagina’t. inclús amb 18 anys, eh? Amb 18 anys  és complicat {...}  un nano i diga-li 

{...}anem a  apagar foc allà a dalt que hi ha varis grups,{...} fem uns  torns de 6 o  7 

hores quan anem a, ho fem conjuntament tota la federació amb en Jaume, eh? És 

complicat amb un nano de, al que sigui, però a un nano de 18 19 anys dir-li anem a 

apagar foc. Em sento molt responsable i, llavors, és clar, vigiles molt en aquest cas 

i un nano de  17 anys sinós el seu pare és lliure de dir-li,  però lo que és el carnet i 

fer-se voluntari és a partir dels 18 anys. 

- I això que em comentaves que a vegades us heu donat més a conèixer i heu 

fet alguna campanya, com l’heu feta? 

- Doncs, mira, ara, per exemple, justament ara, el dia 12 hi ha la festa de l’arbre 

de Muntanyola per exemple. Sí que hi ha un concurs de tallar arbres. Ah. Correcte. 

Ho he vist a l’Escola. Val. Molt bé. Doncs, aquest any, doncs, va haver un moment 

que la federació va fer, tu ho devies conèixer, va fer les caixes niu . Sí. Temps 

enrera. No va tirar endavant per aquelles coses. Altres anys vam fer un {...}a 

Muntanyola les {...} les caixes i tot i, bueno, es va fer allà i va agradar moltíssim. I 

cada any hem anat fent una cosa o una altra, i ara de moment  de presentant-se 

que és l’ADF portem un camió portem un cotxe i {...} transportar. Podem fer 

pràctiques si fa bon temps i es dóna bon temps, doncs, amb els nanos més joves i 

amb la canalla els ensenyem com va  el material. Llavors, bueno, cursets que 

podem arribar a fer Nosaltres quan, ara poder fa dos anys que no, els bombers 

sempre en fan de cursets a través de la Federació d’ADFs d’Osona, del Secretariat 

de Catalunya es fan cursos de formació. Jo sempre dic que si hi ha un voluntari 

que sap que hi ha aquell nano que, val, doncs se li diu i allà veu com funciona tot 

una miqueta. I sempre anem, tothom que vagi a un incendi o algo, que hagi fet un 

curset d’aquests. No tothom l’ha fet però és bo que hi vagi {...} el fa el Secretariat 

un curset d’aquests. 

- Una curiositat. Per què també hi ha la figura del voluntari forestal. 
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- Figura del voluntari forestal? 

-  I la del voluntari d’ADF. Això com es casa? Per què no és fer la competència 

els uns als altres, per dir-ho d’alguna manera? 

- No el que passa els voluntaris forestals  no sé de qui depèn ni per què estan 

Suposo que són dels rurals, no? Del Departament, no? 

- Ep, pel que jo tinc entès, eh? 

- Sí, no. Jo ara el que passa és que quan vas a un foc hi ha tantes, des de 

bombers; el Secretariat durant una temporada va tinguer gent que cobrava i 

portava el camión i hi ha d’haver-hi coordinació, eh? Això, llavors és complicat ara 

el foc. El forestal no té cap mena de problema i el bomber, aviam aquí a la 

comarca encara no hi ha cap mena de problema. Els problemes vénen quan vas a 

fora si no et coneixen. És clar. Amb els d’aquí Vic {...} els que no ens coneixem és 

clar ja no saps ni qui està al cap davant ni el qui està al darrera i si té clar,  i 

evidentment has d’entendre que si vas a una finca que hi ha el propietari allà, 

doncs clar ell anirà esverat, anirà, és complicat si se’t crema a casa teu et toca a 

prop és complicat, per això cal anar una mica et dic coordinació que és lo que és lo 

bàsic. I això dels forestals, dels forestals no hem tingut mai cap problema, eh? ni 

encara{...}que cobren i aquests nanos, com a voluntaris, els ajudants de bomber, 

mai cap ni un. El que passa és que és això. Intentem fer reunions i coneixe’t, que 

sàpigues qui ets cada un, i és clar quan en un foc estàs pel mig per allà tirat quan 

et coneixes ningú no et posa cap mena de problema. Ara quan no et coneixes i no 

saps ni qui és un o altre i un et diu una cosa i un una altra ... que sempre passarà 

això en un incendi. Perquè per la tele tot és molt maco i molt bé i això i un cop ets 

allà és complicat. M’ho imagino. És molt complicat. M’ho imagino. 

- Ep, escolta’m, ja que ets el president,. Quan algú es vol fer soci i et ve  a veure 

i et diu: “escolta, jo vull ser soci de l’ADF Fontfreda, que haig de fer?” 

- Soci és el que és propietari forestal. Soci és complicat. Encara ara .Perdona, 

bueno, voluntari? Ja seria bo, ja, que el propietari forestal vingués a l’ADF i ens 

digués: “vull ser soci de l’ADF. S’ha de pagar alguna quota?” Això en 9 anys no ha 

passat mai. Ja seria bo. El que he pensat a vegades, intentat filosofar: Aplicant una 

quota mínima al propietari forestal per mantenir... Bueno, ho demanem. La majoria 

d’ajuntaments , tots els ajuntaments que hi ha es porten molt bé, es porten molt bé 

amb nosaltres. I tampoc ha sigut demanar-els-hi res als propietaris. El voluntari, 

abans el que et comentava és això sempre que hi ha hagut un incendi o algun cosa 

és quan o per la tele ha sortit que hi ha un foc, cada any, eh, sempre que hi ha 

forces (.....) i això (....) és quan et truquen, eh? I suposo i com que ara des de fa ja 

molts anys, 3-4 anys,  està molt clar que quan hi ha un incendi era molt fum i 
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tothom anava cap a allà. Ara amb el Mossos d’Esquadra i això (...) com es tallen 

camins i es talla tot, un voluntari no hi pot arribar. Si és de la zona ha arribat on 

sigui, evidentment, però al que tallen els camins i allà no entra ningú i si no vas de 

groc et fan fora.. És complicat perquè l’Ajuntament, abans l’Ajuntament les tasques 

que faràs si t’apuntes de voluntari de l’Ajuntament seran d’altres, però anar lo que 

és cap a l’incendi suposa que , és lo que és, home, de mal apagar. I apagar, pues, 

ho fan uns quants que també hi ha molta feina al darrera. Des dels entrebancs i 

tota la pesca. 

- És a dir. És cert que, a vegades, un nano, o no tant nano, es fa voluntari de 

l’ADF per anar a apagar foc, o per què? Què els mou? O el patrimoni que vull 

conservar encara que o sigui meu? 

- Home, jo ho veig una mica això, que és un patrimoni que (...) encara que no 

sigui el seu perquè són gent, són, normalment, eh? No, jo els que tinc són nanos 

involucrats. Eh, això i són gent que veus que ho viuen això. Ara mateix, avui, han 

vingut un parell. Ara fem el quadre de vigilància amb Diputació, eh? Que hi ha 

aquests dos nanos jo ves que actuen. Per part de Muntanyola hi ha dues noies que 

fa anys que ho fan i elles ho van fent per aquí, a Tona. Per A o per B van entrant i 

sortint cada any. Perquè estudien o lo que sigui. Ens han vingut dos nanos i jo de 

seguida els veus. Tu pots dir doncs, doncs dels dos, però un dels dos el veig 

superimplicat amb això i he estat a punt, inclús, de trucat i aquest nano abans que 

un altre. I intento agafar-me’l perquè. en definitiva, el lloguem nosaltres i el paga 

Diputació. Però ho veus de seguida. Altres no. Jo evidentment el nano que em ve 

aquí i el veig que, i en tinc algun de carnet encara per aquí, el nano que em ve aquí 

però és que no n’han vinguts masses, eh? Lo que veig quan vénen aquí són gent 

que estan involucrada per A o per B. 

- Saben, saben que vénen a fer, no? 

- Sí, sí... 

-  Escolta i què és una ADF? 

- No, no, no, no, no... I em sembla que ho tenen bastant clar lo que és, lo que és 

. Clar, tampoc tenim un gran volum tant gran. Ojalà que un any en vinguessin (...) i 

poguéssim fer una selecció. Hòstia. Aquest, aquest i aquest ve per altres 

interessos. Ojalà!  Tampoc hi és això. M’entens, no? Són puntualment i un, un amic 

d’un altre i l’ADF mateix, ja et dic com que nosaltres això és una cosa que un 

incendi tu tens un llistat de, tu vas veient la gent que està més implicada o menys. 

M’entens, no? I ell mateix es va, i  tens que repassar el llistat cada tres o quatre 

anys que tens a l’ADF. I dius: Hòstia! I aquest xicot, què? Entre tots decidim . Tu, ja 

fa cinc ans que no sabem res d’ell i l’hem trucat dos o tres cops per a un incendi, i 
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tu saps la feina que té i saps quan pot venir i quan no. I així veus a la persona. Hi 

ha en els joves, n’hi ha que no és el que  tu, és el que t’interessa, persones més 

grans que saben perquè s’apunten. No, sempre hi ha algun o altre que vol treure 

algun interès. Els joves, interès cap. Altra gent que tenen més de 30 anys, clar, 

s’apunten per altres coses, no....... 

- Per què? És curiós? 

- No, bueno. 

- És curiós. Més que res curiositat. Per què? Jo també tinc les meves teories 

perquè, a vegades, també en parlem amb gent i m’agradaria saber la teva opinió. 

Per què? 

- No home, et trobes i això encara que ho gravis i ho ensenyis a qui sigui, m’és 

igual no, però està clar que ja es té que dir hi ha propietaris forestals que només et 

truquen quan es té que fer algo a casa seu  perquè volen fer un punt d’aigua, 

perquè tenen un camí que està malament i ara, des d’ara, buscant-se perquè 

aquell t’ha dit que l’ADF se’n cuida dels camins. A més nosaltres (...), la nostra 

feina és molt a l’hivern. Se’ns veu a l’estiu, no, però fem  (...) molts camins, ens en 

cuidem nosaltres. Som (...)  menos Malla que és el pla de prevenció aquest, de Vic, 

de Santa Eulàlia, de Tona i de Muntanyola ens en cuidem nosaltres. Fem molts 

camins i aquests propietaris forestals vénen només els propietaris quan per 

interessos d’ells. No per ser seguida, bueno, perquè tenen aquell punt d’aigua. I 

veus que l’ADF no els hi va ni els hi ve. I això sap greu i n’hi ha, i n’hi ha així. N’hi 

ha a tot arreu, m’entens? 

- Per descomptat. 

- I jo 

- Per això. Jo que a vegades m’imagino que hi ha gent que es fa voluntària o que 

vol participar en un moment donat per un interès no tant, interès de conservació de 

coses d’altres sinó per un benefici més, entre cometes, propi. 

- Aleshores, jo ja dic, home, hi ha gent que li agradarà més i hi ha segur gent 

que li agradarà menos, però jo dic, jo, ja no sóc tant. Abans sí que teníem, jo fa 

l’any que ve jo ja tindré 37 anys i quan vaig entrar era jove, no? Ara ja no, però 

quan vam entrar nosaltres n’hi havia molts que tenien 27-28 anys i tots aquests 

seguim ara i som gent, doncs, que, molts vivim a Muntanyola. Ara jo no, però els 

meus pares viuen a Muntanyola, per la part de Santa Eulàlia en una casa de 

pagès. Vivim a dalt a Muntanyola. Som gent que això ens agrada el bosc i hem 

viscut sempre i gent que és de Barcelona, que el bosc, que la relació que té, bueno 

perquè hi puja els caps de setmana o per lo que sigui. I això és el que busquem. 

Ho tenim molt clar. Per això ha de ser l’ajuda dels qui se’n cuidi nosaltres. No 
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només jo sinó els que estan amb mi. Decidir si els que hi ha, doncs. Però clar, hi 

ha molt propietari. Això passa a tot arreu. Encara que algú no ho vulgui reconèixer 

o algo, però passa a tot arreu. Per això et dic com que no tenim cap compromís 

envers a cap propietari, ells són, ells si volen formen part de l’ADF, estan per 

entrar-hi. Els hi arreglem els seus camins, vull dir que no tenim cap mena de 

problema   (Interrupció d’un treballador) 

- Només ens quedaria, doncs, aviam si coneixes algú que hagis insistit, per 

exemple, en què es faci voluntari i t’hagi dit que no per alguna raó concreta. 

- No. No m’he trobat el cas d’haver-li dit a un  voluntari has de fer-te voluntari 

perquè, de fet, fer-te voluntari de l’ADF no és fer-te voluntari per anar a fer una 

carrossa per Carnestoltes. Clar, això és més complicat. No podria mai insistir a una 

persona  per anar a un incendi que sé que hi ha riscos. Sí que és cert que s’han 

deixat, han deixat de ser. Alguns es donen de baixa ara i o els hi dic Ostres sigues 

aquí que, perquè fan, com que la ràdio fan una revista i tot. Serà la revista. Per què 

doncs? Per lo que comentàvem abans, que és per qüestió de la feina, no? La 

feina, et trobes nanos, normalment els nanos que, doncs, 17, 18 i 19 anys. Encara 

que amb 17 no poden venir al foc però que són actius per altres històries: poden 

fer entrepans, poden fer altres històries. M’entens, no? Hi ha nanos de 17 anys que 

porten tractor. Vull dir que (....) no poden, però el porten. Doncs, bueno, han trobat 

una feina o han d’estudiar lo que sigui i van per una altra branca i vénen i et diuen 

ara la feina que jo tinc, treballo en una fàbrica i tal i, clar, no tinc temps, però 

bueno, dedicar-se el cap de setmana una estona (...) gent que plega per això i gent 

que es desconnecta de l’ADF molt vàlida, que s’ha desconnectat per això, per la 

feina, per la feina que et fa anar d’un cantó a l’altre. Però no, ja et dic, jo, insistir a 

una persona, no, no, no, no. Home, m’agradaria que segons quin propietari fos 

voluntari. Sí, això sí, sigui. Són més grans de 30 anys i tampoc aniré a insistir-els-

hi, però el que sí que m’agradaria és que tots els propietaris forestals fossin 

voluntaris de les ADFs, i lluitessin per tot el territori i no només pel seu. 

- Però, que hi ha propietaris forestals que diuen: jo de l’ADF no en vull saber 

res? Oh? 

- Sí. Oh, i tant que sí, perquè potser relacionen, perquè hi ha moltes ADFs i 

suposo que quan es va fundar en el seu moment  (...) hi ha gent que, home, 

sempre hi ha rivalitats entre nosaltres, no? Jo sé que moltes ADFs, i això perquè hi 

ha un, el que havia sigut abans president d’aquesta ADF, doncs, que també és un 

gran propietari; jo no sóc un gran propietari i no se’m coneix tant, doncs per això 

tinc tants problemes perquè quan hi ha un gran propietari forestal president de 

l’ADF, sempre n’hi ha que, entre cometes, i això és lo que passa. Sí, home, però 
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clar (...) Jo no sóc de l’ADF perquè hi ha aquest a l’ADF. Clar, però, si volem que 

ens quedi una miqueta de tot el que tenim ,lluitar-hi tots una miqueta i això, i aquest 

treball amb els joves ens agradaria molt, però, per desgràcia cada cop n’hi ha 

menos. N’hi ha, però cada cop en trobo... 

- És a dir, s’apunta menys gent d’aquesta edat? 

- Sí. Sí, inclús em trobo amb això de la vigilància, que és la manera que veus 

que la gent està interessada amb això. Cada cop s’apunta menos gent amb la feina 

aquesta, que cobra una mica i treballen per la Diputació. Tampoc s’apunta tanta 

gent, eh?  

- No s’apunta? 

- No s’apunta tanta gent. Va fent. No s’apunta tanta gent a l’aula. Interès, clar, 

n’hi ha. N’hi ha quan va fent, però clar quan algo (...) lo que és cada any. És que no 

només és això sinó què fer. Nosaltres tenim de fer cursets que costen molt fer-els 

amb aquests cada dissabte, però clar lo que es té que fer és aquests cursets. 

Abans, les reunions. Venir a les reunions, escoltar les idees que un té, que té un 

altre. No només quan hi ha un foc anar. Perquè és molt fàcil quan hi ha un foc anar 

al foc i aviam allà què passa. 

- El grau de compromís és .... d’aquests joves? Dels joves, concretament, Vénen 

a les reunions, vénen quan hi ha incendis...? 

- Nosaltres, les ADFs, els que tenim i els (...) és com tot, és clar. De 20 que t’he 

comentat abans que hi ha, potser n’hi ha 10 que no es volen implicar. Els altres 10 

però bueno. Mira la feina que els comporta una miqueta però hi ha gent que inclús 

té la seva feina, que per gota que pot i t’ho diu. Et truca (...)”què saps de la reunió o 

algo” i sempre ja ho veus, et truca: i “escolta no puc venir perquè, hòstia, estic a 

Barcelona estudiant”. Oita, no pot venir, però et truca. El que veus que tu deixes el 

missatge i no et diu res, bueno, aquest (...) i això és lo que hi ha. Quan fem 

aquestes trobades amb la Federació, que s’estan un cop a l’any (...) En Jaume t’ho 

pot explicar ell també. Quan fem les trobades de la Federació que és tot, tothom fa 

un concurs amb un remolc, amb unes botelles. No sé si ho has vist mai això ?  

- Sí, sí. Jo hi he estat, hi he estat 

- Oh, hi has estat. L’ADF Fontfreda intentem sempre, a vegades hi ha 4 equips i 

diem fem-ne només tres, però bueno, jo, a vegades, són els fills que són nanos 

que tenen 14 anys, eh? Clar, però ells ja poden fer-ho. Bueno, estan implicats 

- És la manera 

- De moment hi ha gent molt maca. Jo sempre ho dic: en el moment que no hi 

hagi gent. No depenc tant dels propietaris forestals com de la gent que tinc. La 

gent que tinc sí. En el moment que jo, aquesta gent no disfrutin amb lo que fan i no 
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els agradi això i no els vegi compromesos, jo ho deixo i això, quan hi hagi incendis 

que, quan vam agafar aquest càrrec tots dos, encara que jo estic al capdavant, en 

el moment que això no hi digui, jo això ho deixo. M’entens, no? Els hi dius tu, es té 

que fer tal cosa. Hòstia, sempre tens gent. En el moment que diguis es té que fer 

tal cosa i no tingués ningú és que jo no estaria aquí. Hi ha ADFs que per desgràcia, 

que jo dic que funcionen així: sort en tenen, tenen material i tot, però simplement 

pel seu territori. Clar, Hi ha d’haver-hi (...)  en Vallmitjana, el nostre, en Castellar. 

Bueno, tenen més gent i ho veus de seguida això, en un incendi la gent que porta 

això. 

- Una cosa puntual, Un voluntari arrossega a altres nanos joves a fer-se 

voluntaris? 

- Sí, sí. Això sí. Ens hem trobat molts cops que un ha parlat amb l‘altre i veus 

que ve l’altre a preguntar-te. Aviam, no és lo que ... Ojalà això fos, fos més 

habitual, eh. Tampoc ho és tant, però, sí, cal passa que també per desgràcia lo que 

et comentava abans quan necessites aquests nanos joves que els que són del 

món rural, aquests ja surten automàticament. Els altres que els has de trucar 

només els truques quan hi ha una cosa important. Aquest any clar que passa. Hi 

ha un foc a les 4 de la tarda. Els focs d’aquest any són clavats (...) bueno, són a les 

4 la majoria. Es complica a les 7 i a les 8 de la tarda tu comences a trucar a gent 

perquè t’estan dient que des de Torreferrusa, on sigui, que necessiten gent. La 

gent, agafes aquesta gent. Tots pleguen. Vénen. Quedem aquí i sortim allà a les 9 

o 10 del vespre i quan arribem a puesto per sort tot ja s’ha calmat. Quan arribes 

allà i es deceben una miqueta. M’entens, no? El fet de que ha, de que hagin vingut, 

han vingut i ja està, prou ja està. M’entens o no? Però bueno, suposo que els 

agradaria més actuar. També els hi agrada ser allà al capdavant. M’entens o no? 

- Sí, sí, sí, home. 

- Doncs res més. Si li sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies. 

- Molt bé. 

- Estarem en contacte. 

- Molt bé.    
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9.6  ENTREVISTA AL SR JOSEP MARIA CASTELLAR COM A PRESIDENT 
DE L’ADF CONGOST 
 
En Josep Maria és un propietari agrícola i forestal que viu enmig el bosc al Mas 

Castellar a Sant Martí de Centelles. 

 

L’entrevista al Sr. Josep Maria Castellar va tenir lloc a  casa seva el dia 18 d’abril just 

després de realitzar-ne una al seu fill, en Ferran. Es va fer abans de sopar perquè per 

la seva feina era la millor hora possible. Durant l’entrevista no va deixar de sonar el 

telèfon i ens va acompanyar en tot moment en Ferran. 

 

La família Castellar ja la coneixia des de fa uns 8 anys, però potser en feia 5 que no 

coincidíem enlloc. En Ferran havia estat alumne meu i ja havia estat anteriorment a 

casa seva. El tracte i el desenvolupament de l’entrevista es va fer en un ambient molt 

agradable. 

 

o Presenti’s vostè mateix. 

o Va, vinga. Jo sóc el president de l’ADF Congost des de l’any 87, i ara com ara, 

ningú més vol, {riu} vol assumir el càrrec. Perquè mira, no ho sé. No es veuen 

capaços o digues-li el que vulguis. Sempre m’ha fumut al capdavant. {Sona un 

telèfon} Vinga. 

o Quants joves voluntaris té l’ADF que presidiu? 

o Joves, joves voluntaris, podem dir, aviam, si els comptem aixís fins a 25 anys, 

jo calcularia, 30 o 35 joves segur.{assentiment} Estan disposats a sortir 

immediatament, eh? 

o De fet abans en Ferran em comentava que el tema de carnets no, no el feu 

servir. 

o Encara no. Aquest any els posarem {...}. Els hem de posar perquè bueno, és 

que sinós ens podem trobar algun dia amb algun problema i per això ho 

volem... 

o De fet, el carnet aquest només serveix per quan els Mossos tallen carreteres o 

serveix per algo més? 

o No, no, no, no, no. Aquest carnet és perquè si mai hi ha algun accident, en cas 

de foc o això; o anant a apagar foc o això, doncs, evidentment, doncs pot entrar 

doncs seguro i coses d’aquestes que......  Clar, diguem-ne estem obligats a fer-

ho perquè ens podem trobar amb algun problema. Hem estat de molta sort 

gràcies a Déu.{Assentiment} 
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o Em pot descriure una mica quin és el prototipus de voluntari jove? 

o El prototipus de ? 

o Sí. El típic voluntari, en aquest cas joves que són els que m’interessa? Què és, 

és una persona de pagès? Una persona de ciutat? 

o Aviam. De pagesos vaig a dir que casi bé tots hi són de voluntaris, però enmig 

dels pagesos, llavores com que nosaltres som un grup que ens fem amb 

tothom doncs, gent, fills de paletes. Hi ha de tot, eh? És un grumet molt maco, 

molt maco, que tenim. Hi ha.... Mira a l’any 94 hi va haver els focs que hi va 

haver, hi havia tots els de la Creu Roja, que llavors hi havia la Creu Roja en 

aquí al poble.{Assentiment} Tots els de la Creu Roja es van fer voluntaris i 

encara ara continuen aquell jovent que hi havia en aquell moment. Ja està bé, 

doncs. Sí. 

o Què comporta per a una ADF el fet de que vagi entrant sang nova encara que 

ningú vulgui ser president? 

o Bé. Primera lo que comporta doncs és gent que siguin conscients de lo què van 

a fer. Els hi has d’ensenyar ben bé lo que van a fer. 

{Interrupció per part de l’esposa d’en Josep Maria que em porta un cafè} 

o Perquè tot lo que és anar a apagar foc no consisteix només en anar a apagar 

foc sinós que hi ha molts riscos, no? LLavores, tota aquesta gent lo que hem 

de fer és anar-los ensenyant, perquè de voluntaris n’hi ha molts, però llavors 

també has de, has de, has de classificar-els una mica.  Hi ha gent, doncs,  que 

pot servir per exemple per portar aigua o lo que sigui i hi ha gent que pots tenir-

els perquè quan tu estàs davant del foc has de tenir confiança amb el que tens 

darrera teu. Vull dir no pots fiar-te del foc. I jovent, jovent, jovent, jovent, molt 

jovent doncs jo sempre miro de què hi vagi un de gran amb el jovent 

sempre.{Assentiment}  Perquè vagi lligat una mica tot plegat. 

o Molt bé. Quins pensa que són els atractius que ofereix l’ADF cara els joves? 

o Els atractius que tenim cara els joves doncs és ensenyar-els-hi els materials, 

que això els hi encanta molt. Llavorens ser, o sigui, sentir-se del país i defensar 

lo teu. Jo sempre els hi dic quan anem a apagar foc és nostre lo que estem 

apagant. No és d’aquell propietari ni d’aquell. És nostre. I això els hi, els hi 

dóna molt..., realment doncs els llocs que.., es motiven, motiven molt, és a dir, 

és teu, vas a apagar lo teu. I això ho han de veure verd, no negre. I això, molt, 

molt, eh?. Ho hem viscut nou això.  

o Quins motius creu que té un jove per a fer-se voluntari? 

o Lo que és jo crec molt, doncs amb lo, amb això que he dit abans, doncs al 

veure la natura. Hi ha molt jovent que els hi agrada molt la natura. Llavores 
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veure els companys doncs que també hi van. (...) no ho sé per dir algu doncs 

hem tingut foc que han vingut 100 persones i gent que, que ni te’ls esperaves. 

Llavorens allò que parlàvem dels carnets, eh? Doncs, jo la vegada que em van 

dir de la Generalitat quants carnets vols? Jo els hi vaig dir, oita si són 2000 

habitants vull 2000 carnets. Per què no sé mai qui vindrà. Eh? Vull dir tenim un 

poble que estem molt units  i si, vull dir ja pots parlar amb altres ADFs, eh? que 

han vist que no sé tenim molt, mol voluntariat, molt. {Assentiment} 

o De fet, quina us sembla que seria la clau? Abans dèieu el fet de què hi hagin 

altres companys, el fet de què hi hagin hagut uns focs que això fa  una miqueta 

reaccionar a la gent. Hi ha un motiu o una causa que fagi que  tot plegat que 

surtin més voluntaris que no pas.... 

o Sí. Aviam, clar, aviam  primera, jo veig que per motivar-te has de ser tu al 

davant. Vull dir, evidentment, no pots dir a les persones aneu a apagar foc 

perquè si a tu no et veuen que ets al davant, ningú et segueix. És així de  clar 

això, no?. Llavors en primer lloc, doncs, no és per dir però sóc dels que en sóc 

a davant i llavors som un grup, un grup de la meva edat, posem, que doncs ha 

influït molt en aquest jovent i els hi, els hi estem inculcant doncs que hem de 

salvar lo que tenim perquè sinós. Es veu, es veu que vull dir no ens podem 

aviam, junt amb, amb els bombers i junt amb tots doncs fem una bona unió i 

aquí mateix, doncs, tenim els de l’ADF de Fontfreda que ens avenim molt. I 

moltíssim perquè tant ells com nosaltres hosti, només falta que hi hagi alguna 

cosa que de seguida. Els de Portal de les Guilleries són d’una mica més lluny 

però també hi són de seguida. Vull dir, aquí a Osona , no sé, jo veig que hi ha  

molta bona harmonia. Lo que hi ha és bona harmonia: fer berenars amb jovent i 

no solsament és anar a apagar foc sinó és donar-li la samarreta, motivar-els, 

motivar-els. És això lo que s’ha de fer. 

o  D’acord. Abans fèieu referència a la formació dels voluntaris. 

o Sí 

o Pots explicar una mica quin tipus de formació dóna l’ADF cara a apagar foc o 

no apagar foc o qualsevol altra.. 

o Sí, bueno  fem cada any fem una trobada o dugues. La fem en aquí La Tria, als 

Hostalets. Ja els coneixes els de La Tria, sí, i llavors lo que fem és ensenyar-

els-hi com es tiren les mangueres, de la manera que es, es tenca l’aiga sense 

que la, el que està en la cuba tingui de tancar l’aiga, sense tinguer de fer 

esforços. La manera de plegar mangueres, la manera de dir vull més aiga,  

menos a través de les emisores. Que tenim moltes emisores que quan anem a 

apagar foc doncs clar el de cap de llança sempre té de portar una emisora, 
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doncs l’únic sistema és sovint d’aquesta manera. Llavores, sempre que la gent 

no es refiï mai del foc, això. És una de les coses que. I quan res, et veuen en a 

tu, vull dir et segueixen els teus passos. I jo sempre els hi dic no, no vagis tu a 

apagar foc sinó hi ha una persona que sàpiga de què va. Per llògica en un any 

sembla que s’aprèn, i no s’aprèn tot, perquè jo he vist fer coses al foc. Diuen 

que l’aiga  té senyor i el foc, ai que el foc  té senyor i l’aiga no. Això no és 

veritat, perquè el foc també fa barbaritats. Travessa muntanyes sense que vagi 

per terra. {Assentiment} 

o Què es podria fer per atraure més joves? 

o Jo ja no ho sé perquè en tinc molts. {riures} En tinc molts, aviam  aquest any 

mateix doncs  ens n’han vingut tres o quatre fets. Ens n’han vingut aquí mateix 

a veure que haig de fer per ser voluntari. Cada any, cada any em truquen com 

ho haig de fer per ser voluntari. Automàticament agafem, perquè nosaltres no 

tenim el carnet groc, però cada cop que sortim, la gent que està al foc, tant si 

n’hi ha 30 com si n’hi han 40, ens  en cuidem de fer-els-hi, que et donguin el 

carnet d’identitat i el nom i cognom de cada persona. O sigui que encara que 

no tinguin el carnet groc, automàticament el que està fent aquestes accions 

penseu que hi ha un foc i al cap d’una hora està a Diputació o a Generalitat els 

datos d’aquella persona {assentiment}, perquè tothom en qualsevol moment 

sap els qui hi ha allà. 

o Com és que vosaltres sou una ADF que, pel que m’heu dit us coneixen molt 

però en canvi hi ha altres ADFs que {sona un telèfon}, que no. Perquè jo m’he 

trobat que per exemple... 

o Ja et diré el perquè. Perquè desgraciadament hem tingut molt foc, molt. I estem 

en una zona de molt alt risc d’incendis i desgraciadament hem tingut molts focs 

i és clar com hem tingut moltes sortides hem. 

{Ha rebut una trucada telefònica} 

o Llavors, estàvem en què hi havia molt risc d’incendi i per això us coneixien 

o Ah, ens coneixien més que a molts perquè hem tingut molts incendis i per això 

hi ha molt voluntariat. És per això que hi ha tant voluntariat perquè és clar, 

veuen, penseu que només veuen a sortir fum i automàticament el telèfon de 

casa, com que saben doncs que i a tothom els hi dic si hi ha alguna cosa 

truqueu, truqueu i truqueu i llavors tenim un vigilant en aquí dalt. Bueno, no sé 

si ara és el tema o més endavant ( millor que sí). Pues tenim un vigilant aquí 

dalt que el tenim de la Diputació {assentiment}. Ens vigila tota la zona d’aquí i si 

hi ha alguna cosa amb l’emisora ens truca. Automàticament truquem a Control 

Vic i Control Vic lo que necessitem ja ho ens envien tant si són bombers com si 
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són d’allò. I és clar, telèfonos tinc els telèfonos de la Generalitat Si els hi 

truques i et diuen eh. L’any passat mateix a La Tria quan hi havia un foc, un 

petit foc que hi va haver a dalt del cingle que no s’hi podia arribar amb res més 

que amb l’helicòpter, doncs jo vaig trucar al servei d’helicòpters i ens van enviar 

l’helicòptero i quan vaig arribar a allà va arribar l’helicòptero, vull dir que de 

conya. Està molt bé. Ben coordinat els focs s’apaguen aviat.  

o Us heu trobat mai amb algú que no hagi volgut ser voluntari? 

o Sí. Sí. Molta gent per, per la por, la por que tenen i això. Llavors, però, sempre 

els faig canviar el cervell. Els hi faig canviar el cervell amb el sentit de què els 

hi dic: “A tu et fa por anar a apagar foc però hi ha molts serveis a fer llavorens 

oita tu, per exemple, et poses en una cruïlla i dir ostres que les cubes vagin per 

aquí o allà”. Això és una. Pots fer anar a un bar a fer bocadillos pots portar 

aigua, pots. Hi ha moltes feines. Pots anar a un Ajuntament de coordinador i 

normalment aquests encara són voluntaris fent aquests altres serveis que van 

molt bé, no? 

o Molt bé. Em pensava un altre 

o Diga’m 

{lapsus} 

o Realment, són necessaris o és necessari que hi hagi un voluntariat d’ADF en 

aquest país? 

o Sí. Sí 

o Per  què? 

o Per la raó de què és el nostre país i la gent som del país i, o sigui aviam 

nosaltros doncs valorem la nostra terra com tothom valora la seva i per molt 

que vinguin a apagar foc un altre, no és a casa seva. Per tant això, això és lo 

que realment doncs jo crec que realment es necessita  i Déu ens en guard que 

doncs avui en dia no hi fos perquè el sol fet de fer ADFs som gent del país, 

coneixem el terreno {assentimen} i això vulguis o no vulguis vas més ràpid a 

l’hora de coordinar coses i això 

o Aleshores per què, per exemple, jo he vist estadístiques i voluntariat d’ADF en 

veig molt i en canvi la figura de voluntari forestal que depèn del Departament 

de Medi Ambient, almenys a aquesta zona, són quatre gats. 

o De voluntari? 

o De voluntari forestal, que també existeix aquesta figura. 

o No veus, no clar aquest tema de voluntari forestal jo no el conec massa. Vull dir 

és que tampoc hi he entrat eh? Més que res, doncs voluntari... 
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o És curiós perquè un depèn del Departament, sí, per tant depèn de lo que és el 

govern i l’altre, en canvi les ADFs són coses que neixen una miqueta més de 

dintre la societat. 

o Sí perquè no, aviam, la nostra feina no és solsament anar a apagar foc, eh? 

Perquè vull dir ara mateix hi va haver un esclafit que hi va haver l’any passat o 

ara fa dos anys, i bueno vam anar a treure teulades a ajudar 

gent.{Assentiment} Vull dir ara mateix hi ha hagut  les nevades hem anant a 

tallar arbres, a treure arbres; l’any 94 hi va haver una rierada vam anar a 

netejar, però no solsament { sona un telèfon}. Doncs no, no, vull dir tant aviat, 

tant aviat anem a apagar foc, hem anat a puestos a treure aigua, a treure 

aigua, doncs fang, eh?  clar amb la cuba a netejar-ho, netejar dins de  cases. 

Hem anat a treure teulades, ara això que diem, torno a repetir per la neu; cases 

que s’han encès que no hi tenim cap obligació d’anar-hi i hem anat a apagar-

les, que això sí que no podem fer-ho perquè Déu ens en guard que ens passés 

algo i penseu doncs que, les ADFs avui en dia, al menos en aquest poble 

passa alguna cosa i ve un municipal i ja et diu ja et vincula o sigui et demanen, 

el municipal et demana  quins dies hi ha permís de fer foc. Sembla, nosaltres 

som una mica el comodin de la gent. Llavors mirem de què la gent que està 

acampada, nosaltres mateixos això, tots els voluntaris ho fem, eh? Tu, que hi 

ha una tenda allà acampada perquè està completament prohibit doncs, clar a 

l’acte doncs ho comuniques als forestals per l’emisora. Ells vénen perquè 

nosaltres no donem mai la cara i aixís no d’allò. Evidentment. Vull dir, no 

solsament apagar foc és prevenir i fer moltes, moltes altres, moltes altres coses 

fem, perquè no, és un munt de coses que fem que ens han posat al menos la 

nostra  ADF. Eh?   

o Mol, bé doncs jo en principi em sembla que (si) ja ho tindríem tot 

o  Bueno, mira jo només... 

o Si tinc algun dubte ja us empiparé  

o Bueno, home no, oita si algú ho sent això impulsar doncs que la gent doncs es 

motivi i que no tingui por de venir i demanar i coses i perquè no hi ha cap 

problema 

o Però és el que us comentava: a Portal Guilleries, si, i a Fontfreda, si,  penso 

que no els coneixen és a dir, nuclis urbans com a Vic per exemple, si tu surts al 

carrer i demanes que és una ADF i ja veuríem qui contestaria eh? 

o Bueno potser això és clar poblacions més petites. Aquí hi ha el sector de dalt a 

Sant Martí que és molt pagès, la gent  de dalt bueno. Clar llavorens estem molt 

més vinculats en això. Llavors tenim molt material. No sé si ho saps això però 
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vull dir. Jo he seguit alguna cosa pel tema de la revista, si,  de l’ADF que cada 

any va sortint, si, tot el que teniu i materialment, Déu n’hi do.  

o Sí perquè som molts pocs municipis i les subvencions han sigut totes per totes  

igual. Molt bé. 

o En principi ja. 

o Doncs molt bé. vinga 
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9.7  ENTREVISTA AL SR. DAVID PRAT COM A VOLUNTARI DE L’ADF 
PORTAL DE LES GUILLERIES. 

 

En David Prat és un jove treballador de la brigada de l’Ajuntament de Masies de Roda.  

L’ajuntament de Masies de Roda hi ha molts voluntaris d’ADF, començant pel mateix 

alcalde. 

 

L’entrevista amb en David Prat es va efectuar als locals de l’Ajuntament de les Masies  

Roda just abans de dinar, amb mitja hora de retràs sobre l’hora prevista, el dia 18 

d’abril.  

 

Abans de fer l’entrevista no ens coneixíem. 

 

o Quants anys tens? 

o 29 

o De quina ADF ets voluntari? 

o De l’ADF de la Vallmitjana, Portal Guilleries. 

o Des de quan ets voluntari? 

o Des de fa 7 o 8 anys 

o Com i quan va ser el teu primer contacte amb l’ADF Portal Guilleries? 

o Bueno, jo va ser també a través d’un altre company, més que tot. Em va 

presentar amb en Vallmitjana i ja vem començar des d’aquí. 

o Molt bé. Què t’ha atret de l’ADF, que diguis me’n faig voluntari? 

o Bueno. Més que tot perquè veus que tothom hi va amb companyerisme. 

M’agrada mot. Vull dir el tema naturalesa i companyerisme és molt gran 

o Què va ser el que et va fer decidir a fer-te voluntari.. Perquè tu dius,  vale, el 

companyerisme també el pots trobar? Sí, sí. Potser per altres temes, no? Clar 

que sí. Però vull dir més que tot això vas allà  i gent que no coneixes per res, 

perquè quan et trobes en un foc et trobes amb tothom i tothom t’ajuda en tot, 

vull dir. No és que tu hagis de dir fes això, no, tothom va a lo que fa falta. 

o Què esperaves trobar/aconseguir quan t’hi vas fer? 

o Res. Vull dir, això amics i companyerisme i ja està. 

o Abans m’has dit que vas entrar-hi a partir d’un company, no?. Tu saps aquest 

company per què se’n va fer? {riures} 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 99 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
o No ho sé. Vull dir. És un home  que ja fa molts anys. És un home gran i suposo 

que el contacte amb en Vallmitjana i això  suposo  que es va anar animant i 

això. Vull dir, llavors darrera ell jo vaig provar-ho i em va agradar. 

o Com participes tu a l’ADF? A part  de quan hi ha una emergència sortir 

corrents? 

o Bueno. Jo bàsicament és això, eh? Vull dir. Jo treballo aquí molt. M’agrada molt 

això que t’he dit, la caça mateix. Perdo moltes hores amb els gossos també. 

Vull dir que teòricament en punts, en dies claus. Per què si hi ha qualsevol 

cosa jo surto i aquí i la feina també del municipi. Pensa {...} El mantinc. Vull dir, 

faig el manteniment  d’un vehicle d’aquests propi de l’ADF.  

o Què t’aporta el fet de ser voluntari d’ADF? 

o Bueno. Això que et deia abans. Satisfacció i companyerisme. I ja està 

o Com valores la teva experiència com a voluntari? 

o Molt bona. 

o Què creus que hauria d’oferir una ADF, que, sobretot pensant en gent de la 

franja de la teva edat per poder aconseguir que hi haguessin més voluntaris? 

Pot fer-hi res, o no? 

o Jo crec que és complicat eh . La gent, aviam, jo encara per què tinc uns 30 

anys però la gent de vint, vint i pico anys com aquell qui diu s’estima més  anar 

a donar el volt por allí que no pas. saps perquè allò ja l’apagaran, però és que 

no és així i si fóssim entre tots, pues s’apaga  abans.{...} em costa molt perquè 

això que diem si ets de pagès ja ho portes vinculat o ja ho portes d’això, però 

sinós, costa molt. si tu tens 10 amics 10 amics que són, els agrada més anar a 

la discoteca un diumenge a la tarda que no pas anar-se’n a apagar foc. Siguem 

claríssims 

o Però llavors aquests altres companys, entre cometes, que prefereixen la 

discoteca que anar a apagar foc és que la natura no, vull dir ...? 

o No, no té res a veure. Jo crec que si es trobessin un dia i a la vora de casa hi 

hagués un foc i haguessin d’anar-hi, a partir de llavores veurien que és un 

companyerisme  i està molt bé. 

o De fet hi ha casos eh, que el voluntari s’ha fet voluntari a través d’un foc. 

o Sí, sí... 

o Hi ha alguna cosa que tu trobis a faltar dintre les ADFs, que tu diguis ostres és 

que...? 

o No. No, sempre que hem anat, vull dir gent de fora i això, molt bé. Sempre hem 

anat bastant ben coordinats i si hem hagut de marxar això lluny allà l’Escala o 

això, podem anar-hi molt bé. Vem marxar tots, vem tornar tots junts. Vull dir .... 
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o Si tu haguessis de convèncer a una persona per fer-se voluntari, què li diries? 

o Jo crec que el punt clau és això. Portar-lo un dia en un puesto que hi hagués 

un foc i quan vegi lo que hi ha ja està. Suposo que el pròxim dia ja t’ho diria ell 

mateix. Quan sàpiga la satisfacció que ... 

o A dintre, ara mateix, de Portal Guilleries suposo que hi ha més gent de la teva 

edat. No? Tots saps si comparteixen més o menys aquestes raons que dónes 

tu per ... 

o Clar, jo diria més que tot les ADFs fan trobades i es fan coses  jo quan puc hi 

vaig, però és que hi vaig comptat. Vaig més de dret . Si hi ha qualsevol cosa hi 

vaig. Això està claríssim. Però els altres dies, ja hi vaig algun dia  i suposo que 

tothom és això també molt també per això per companyerisme i .... 

o De fet això és un punt que ja en altres entrevistes m’ha sortit. El fet de fer pinya 

o Sí. Sí bueno és això Ja sigui. Si ets 10 i vénen 10 de fora t’agafen, t’ajuntes i ja 

ets vint. Vull dir que això és .... Ningú s’oposa a res ni ningú..... Inclús això que 

a vegades hem anat així a fora, Vull dir ni voluntaris nostres ni res. Vull dir. Et 

deien tu t’has d’emportar cinc persones, cinc persones al Jeep i te n’anaves i 

aquelles cinc persones no els coneixies de res i quan arribaves, vull dir, com si 

fossin germans vull dir. Cap problema. 

o  De fet abans parlava amb la noia, amb la Marta i em deia la noia s’ha fet 

voluntària perquè sense el carnet  no pot col·laborar. No pot accedir i llavors 

era una manera més de ...Clar, la Marta és la meva companya i quan anem així 

a algun puesto a ella també li agrada venir com pot. A part de que té dues 

canalles tampoc pot sempre. Però quan pot, vull dir, de seguida també li 

agrada venir i sense fer-te el carnet no pot ser voluntari. No pots accedir als 

focs. Molt bé. Que està bé això. Perquè clar, abans ens trobàvem que et 

trobaves allà 200 persones i 10 o 20 sabies que fer i la resta es ficava al mig: 

cotxes entravessats. I ara tothom s’espera a baix i quan passa un voluntari , 

doncs li diuen: oita, si pots endur 4 persones voluntàries te les endús cap a dalt 

i les distribueixes.   

o Hi havia molt Rambo abans, és a dir Rambo. Sí. Me’n vaig a apagar foc! 

o Sí, sí. Per aquí, mira. Tothom més o menos sap a lo que... però aquesta 

experiència mateix allà a baix a L’Escala trobaves algun ... Em va tocar un cas 

d’un noi. Vull dir, pobre aquest noi me’l vaig endur i al cap de 10 minuts l’havia 

perdut. Allà dalt a la muntanya on un dels avions tirava aigua. Vull dir, vaig tenir 

més feina a buscar aquell noi que a fer la meva feina.{riures} Vull dir que ... 

Saps que vull dir? Sí, no, no. Perquè això és perillós perquè sapiguer també lo 
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que toques i on estàs. El foc avui va cap aquí, ara, en un moment se’t gira i et 

volta i... Ja hi ha hagut molts casos. De fet {...} 

o De fet amb el tema de la coordinació ara, al menys aquí a Osona va... 

o No aquí està, aquí està molt bé. No tens tants ...No, no. Aquí està molt bé. 

Bueno i això mateix per això s’ha fet això també. Si no tens el carnet doncs els 

Mossos d’Esquadra es posen a baix en un punt concret i no deixen passar, no 

deixen passar per a que no hi hagin perills 

o  Ja per acabar. Són prou conegudes les ADFs. 

o Jo crec que no. Aviam jo volto amb el cotxe de l’ADF per aquí i encara trobes a 

molta gent que, clar fa 6 i 7 que hi volto  i encara trobes a molta gent que et diu 

hòstia i aquest cotxe de què és? Vull dir que tant si volto dos o tres dies per 

setmana. Ara a l’estiu volto amb el cotxe per aquí. Com quan acabo la meva 

feina aquí agafo el cotxe i doncs per caprici o per hobbi dono una volta i   

o És potser, per dir-ho d’alguna manera, l’assignatura pendent 

o Si poder sí. 

o  de les ADFs donar-se més a conèixer? 

o Més temes trobades. Però clar és lo que dèiem, a vegades també fas el cercle 

tancat de la gent que hi ha allà. Clar un si pot dir  una mica això o allò però   

o Actes més cara l’exterior ....  

o Pot ser sí. 

o Doncs en principi si tu no hi vols afegir-hi res més .... 

o Bueno, jo crec que ja està. Més que tot és tot companyerisme 

o Perfecte. Doncs moltes  gràcies per haver-me dedicat aquest temps 

o Molt bé. 

o Doncs fins a la propera. Moltes gràcies. 
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9.8  ENTREVISTA AL SR. CARLES MORERA COM A VOLUNTARI DE 
L’ADF FONTREDA. 
 

El Sr. Carles Morera és un jove de Vic que treballa d’electricista. 

 

L’entrevista s’ha fet al menjador de casa seva casa seva el dia 11 d’abril a les 8 del 

vespre. Mentre la fèiem ha arribat una noia jove que ens ha escoltat atentament 

perquè serà una futura voluntària d’ADF. Més tard ha arribat una senyora més gran.  

 

Abans de l’entrevista no ens coneixíem. 

 

o Quants anys tens? 

o 22 

o De quina ADF ets voluntari? 

o De l’ADF Fontfreda 

o Des de quan ets voluntari? 

o Doncs ara farà, poder fa 3, 3-4 anys. 

o Com i quan va ser el teu primer contacte amb l’ADF? 

o Aviam. Al principi,{silenci} aviam, com va ser? A través de la feina, vull dir amb 

el meu treball. Diguéssim el meu jefe era, ja era de l’ADF i clar al ser de l’ADF, 

doncs, fèiem el manteniment de l’ADF, i, doncs, mica a mica m’hi vaig anar 

introduint i aquest món, doncs, em va començar a agradar i, en aquest, per 

això va ser la manera que vaig entrar-hi. 

o Què t’ha atret, de l’ADF? 

o Què m’ha atret? {tos}Home, aviam, atreure, atreure ... Suposo que, no sé, les 

ganes que jo també tinc de, lo que m’entusiasma el bosc i que clar, vull dir, 

aviam, i quan hi anem. Ja no és la part positiva, no. Ja és la part negativa 

perquè s’encén, no. Diguéssim l’has d’anar a apagar. Però, no,  no sé. Un boig 

enamorat de la natura pues s’ha de conservar i per això poder diria que 

m’atreu. 

o Què esperaves trobar/aconseguir al fer-te voluntari d’una l’ADF? 

o Home, aviam, d’aconseguir, no aconsegueixes res perquè més aviat hi perds, 

no. Però, bueno,  però per lo que ben bé la il·lusió interior. Vull dir.  Jo penso 

que a l’anar-hi  i fer-ho i llavors fas una trobada i penses hosti, els voluntaris 
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que hi han i inclus tu mateix és una mica que aconsegueixes, vull dir, 

tranquil·litat interior, no res més. Al menos per a mi, eh. 

o Bueno. Això es tracta de tu. Què va ser el que et va fer decidir a fer-te 

voluntari? Aquell dia que vas dir “em faig voluntari”. Va ser alguna cosa 

concreta o ja feia dies que et voltava pel cap ...? 

o No, aviam, ja feia, ja feia dies ja et dic. A l’anar-hi tocant  de mica en mica amb 

la, vull dir, ja hi vas entrant i vas entrant i llavors un dia vas a un foc i dius va 

hosti m’ha agradat i tens ganes de continuar-hi i llavors ja t’hi acabes d’integrar 

o Els teus amics es van fer voluntaris abans? O tens amics que s’hagin fet 

voluntaris abans? 

o No. D’amics directes i d’amics aixins de caps de setmana no en tinc. Vull dir 

que en tinc però que no en tinc dintre de l’ADF. No és que  no en tingui, ja et 

dic. Tinc el jefe que ja d’entrada ho és i per això més que tot hi vaig entrar-hi, 

no per cap més conegut que jo conegués a dintre. 

o I tu saps per què se’n va fer el jefe? 

o Bueno, ell també és una mica així que, és un solter {riure}i poder també això hi 

fa. Ajuda. Si estàs casat poder no tant. També hi ha casats a l’ADF però ell és 

també aixins remeneta i li agrada aquest món, vull dir, i suposo que per lo 

mateix que jo més o menos.  

o Com  hi participes a l’ADF? Com hi participo. A què et refereixes? És a dir. 

Quines activitats hi dus a terme. Abans en parlaves, fora d’entrevista, em 

parlaves de quan anaves a apagar foc ... 

o Vull dir agafo, aviam sempre i quan no hi hagi foc. Si no hi hagués foc en tot 

l’estiu per exemple, poder ens farien una o dues trobades, que és lo que fem 

entre nosaltres la mateixa ADF Fontfreda, però no, si sempre que hi hagi un foc 

poguer, poguer-hi anar, vull dir ... 

o En aquestes trobades, què hi feu? 

o Bé, aviam, fem un, es fan, se solen fer uns jocs que es preparen. Vull dir es fa 

diguéssim com uns grups i aquests grups, que a part, per exemple, aquesta 

any es va fer a Seva. A Seva es va fer? Sí, es va fer a Seva. Van fer tallar, 

tallar uns arbres; una mostra de fer anar les motoserres i això. I després es va 

fer, va fer un concurs de doncs com diguéssim un circuit. Com saltar, estendre 

mànegues, apagar foc amb un grup de persones, juntament amb les ADFs 

d’Osona. I bueno, es cronometra un temps; bueno es fa una mica de joc i 

s’encenen unes fogueres i, llavors, s’ha d’apagar. És lo que es fa. Vam fer un 

dinar. 

o I quan vas a apagar foc, pots descriure una mica les sensacions? 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 104 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
o Sensacions?{riu} Home, aviam, la sensació és de poguer-ho apagar lo més 

aviat possible, no. Sobretot mous el parte que, a vegades, m’ha passat, no que 

dius hòstia. T’esveres molt, o, per ganes de fer-ho i aviam, jo, no sé ... 

Sobretot, sí, està, està bé. O sigui, tota l’ADF està ben preparada si les 

persones que hi van estan ben organitzades perquè sinó sí que no fas res de 

bo. 

o Què t’aporta ser voluntari d’ADF? Tranquil·litat interior,  perquè abans parlaves, 

o satisfacció personal? 

o Sí. Més que tot això, tranquil·litat interior. Aviam, ja et dic és lo que a mi penso 

que és el que em va. 

o Molt bé{riure}. Com valores la teva experiència com a voluntari: positiva, pot 

millorar, negativa? 

o No home, la valoro molt positiva i, aviam, d’aprendre sempre n’aprens. Vull dir 

sempre aprens coses. Vull dir a través dels altres, de les persones grans que 

t’hi pots trobar com siguin de la meva ADF Fontfreda com siguin d’una altra 

ADF. Que aviam quan anem a apagar foc no només anem amb els mateixos 

nostres, també hi anem, però si hi ha altres ADFs també ens podem ajuntar no, 

doncs de millorar sempre, sempre pots fer-ho i això penso que és molt bo 

també 

o Què hauria d’oferir l’ADF, que no està oferint en aquests moments, per a 

atreure més joves? Què et sembla que pot fer una ADF per pescar més gent 

jove? 

o Home, aviam, això és una cosa que no, no la pots, no la pots obligar a fer a 

una persona i menos sent voluntari. No. És una cosa d’aquelles que t’ha de 

sortir de tu i si tu realment t’agrada aquest món , vull dir ja no, ja el busques, 

m’entens? Com són pagesos, que hi ha molts pagesos que són de l’ADF i 

molta gent de ciutat, no n’hi ha tanta, no. Però la gent avui en dia penso que 

també lo que va a buscar molt és  cobrar cèntims i el cap de setmana no 

m’atabaleu i penso que això com aquell qui diu no es pot ni demanar{...}.  

o Per què, per exemple en el teu cas concret, jo veig que vius a Vic. Jo conec a 

bastanta gent d’ADF que sí que té relació amb l’ADF però perquè és de pagès i 

automàticament en té. Amb els que sou més de ciutat, entre cometes, què us 

pot oferir una ADF? Per fer-se’n voluntari? 

o Què ens pot oferir? Sí. Perquè tu l’has coneguda a partir del teu jefe. Però 

coneixes d’altres, gent més o menys de la teva edat que s’hagi fet voluntari i 

també vingui d’aquest món urbà? 
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o Home aviam, jo coneixo un bombero. Bueno no és un bombero. Està a l’estiu 

diguéssim en proves també per poguer entrar, per poguer-hi accedir, però poca 

gent més coneixo que sigui de l’ADF en el meu món, no. Vull dir poca gent 

coneixo més i coneixo a altra no perquè penso que per exemple hi ha gent que 

es vol fer agent rural o es vol fer forestal i llavors poder per agafar punts o lo 

que sigui també vol entrar en una ADF que és, a vegades, lo que jo he sentit 

d’algun i personalment en coneixo algun que ja hi ha entrat a l’ADF. 

o Doncs em sembla que pocs punts, eh, però bueno.{riure} Seguim. Hi ha alguna 

cosa que trobis a faltar en les ADFs? 

{Entra una noia i ens saludem} 

o Que trobi a faltar a les ADFs? Sí, que hi trobis a faltar. Que diguis, ostres l’ADF 

hauria de tenir això per..... 

o Home, jo crec que hauria de ser més important de lo que és. Vull dir no es 

valora prou, prou encara l’ADF. En part és lo que parlàvem abans. No, quan 

per exemple pots trobar ADFs que estan més ben organitzades que altres i pel 

sol fet aquest,  els bomberos, doncs, es pensen que totes les ADFs són iguals 

de descontrolades o i és clar, vull dir, a vegades és lo que et trobes, no  de les 

notícies que ells mateixos ja no en parlen tant de les ADFs. Et sents més, més 

allunyat. 

o Si haguessis de convèncer a un jove de què es fes voluntari, què li diries? 

o Home aviam, primera que l’amistat que  tens amb el grup de gent que estàs a 

dintre l’ADF ja és una cosa que l’has de viure, no. Ja és una altra cosa. Vull dir 

ja és un altre ambient, és un ambient maco que existeix no pels cèntims, no 

perquè això res de res. O sigui és una cosa voluntària, totalment voluntari i, 

aviam, treballar, tenir-ne ganes i tenir-ne ganes, perquè si vas per obligació. 

Però què diria a un amic? Va. Has de convèncer a algú de la teva colla que es 

faci voluntari. Que es faci voluntari? Com l’enganyes? 

o {riu}Home, aviam primer de tot si no li agrada la natura ja no,  ja no l pots 

convèncer de cap de les maneres. Si li agrada anar al bosc i això amb els 

amics es veu, doncs si un dia, per exemple. De fet és veritat. No amb el tipus 

de gent que et relaciones  ja et relaciones més, sí per exemple vas a fer un 

pícnic a la muntanya o hi ha gent que no li agrada tant i se’n pot anar a un Mac 

Donald’s. Vull dir, això ja ho veus, no. En aquest cas els amics, ja quan per 

exemple si te’n vas més a la muntanya, això per convèncer-els els hi diria hòsti, 

veieu això, doncs  si això  si no ho anem conservant entre tots, vull dir, no 

farem res de bo. 
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o Hi ha alguna manera de que les ADFs puguin arribar més a un sector de la 

teva edat? Haurien de fer més coses les ADFs o .... 

o Home, jo penso que les ADFs, les ADFs és que tampoc  hi poden fer res, jo 

crec. La gent, aviam, també jo crec que sigui la gent prou informada. No, també 

crec que molta gent no sap que és una ADF. Veuen una ADF però no saben 

què són. Si són voluntaris i tampoc deuen poder sapiguer on anar-se a apuntar, 

on anar-se a inscriure. Nosaltres agafem per exemple Vic, Santa Eulàlia, Tona, 

Malla. Malla, agafem? Sí. Muntanyola i per exemple molta gent d’aquí a Vic li 

dius l’ADF per anar-se a inscriure , no vull dir, no sabrien ni on anar-hi i crec 

que si hi podria haver-hi un tipus de publicitat o un tipus d’algo, hòstia, ADFs 

per apuntar-s’hi poder també hi hauria molta més gent que s’hi apuntaria, 

imaginem. 

o Per acabar, em sabries dir cinc punts forts i cinc de dèbils de les ADFs? Forts, 

en quin sentit? Forts en el sentit de dir, vine, participa amb nosaltres i al revés. 

O cinc o menys  

o Pot ser que siguin menos {riures} No passa res. 

o Aviam, primer de tots que lo que et dóna el bosc no t’ho dona ningú. No t’ho 

don res la tranquil·litat i l’harmonia que té la natura, res. Això seria ja la primera, 

la primera de les coses que donaria per fer-t’hi, per salvar això. Aviam, què 

més et podria dir ...? És que casi bé  jo amb aquesta paraula ja t’ho dic tot. 

o Ja ho dius tot? 

o Salvar lo que hi ha, que per molta gent pot dir bueno si hi ha molts arbres. Però 

deixa’t d’estar d’històries. Lo que tenim és lo que tenim  i és lo que hem de 

conservar i també pels animals que viuen a dintre el mateix bosc. No, ja no 

només són els arbres. Vull dir els animals que hi viuen i que indirectament 

també ens perjudica a nosaltres. 

o Però amb això que em dius si t’haguessis fet voluntari de, per exemple, 

Greenpace o alguna altra relacionada amb la natura et satisfaria igual? 

o Bueno, aviam, jo suposo que diferent. Jo suposo que és diferent perquè clar els 

de Greenpeace. Aviam, ho poden...,  ells reivindiquen ells poden dir hosti, jo 

que sé,  els animals els passa això o allò altre. Potser aconsegueixen coses, sí, 

però clar vull dir és una altra. Jo penso, també et queda molt lluny, no, per dir-

ho d’una manera. Intentem reclamar coses més diferents. Jo per exemple lo 

que intentes protegir és la teva terra, no, que en aquest cas  és la que ets de 

l’ADF. 

o És un manera de conservar país, pot ser?. Exacte. I l’última. I et deixo en pau 

{riures}. Ets capaç de donar-li algun consell a en Josep Maria Vila, el president, 
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per obrir més lo que és l’ADF cara, pues,  a gent com tu que  la relació que has 

tingut tu ha set una mica així, de rebot? 

o Home, aviam, què li diria a en Josep Maria?. Què he de dir-li? Aviam Jo penso 

que pot fer algo, però tampoc massa, eh?. En el sentit de que,  tu, hi pot haver-

hi molta gent a l’ADF. Tu, per exemple pots tenir 160 persones, però això 

també és una responsabilitat per al president. Vull dir, coordinacions i altres 

coses. Nosaltres podem ser, no sé si som 40 o 50 persones, ara no ho sé ben 

bé. Però les que anem a apagar el foc,  poder realment, poder en som menos. 

També va bé perquè pots anar fent relleus si és un foc molt llarg, no                    

però si hi hagués molta, molta gent.. Clar si ell intentés agafar més gent de la 

que realment som potser després el president se’n cansaria de, de portar-ho 

tot, no. Per això, en aquest sentit, també entendria que si una ADF fos gaire 

gran, que no només la porta ell, no? També hi ha altre gent a la Junta. Però 

clar ell té una feina, una família i penso que clar si hi hagués molta més gent 

llavors també seria difícil per a ell i ja hi dedica moltes hores que tampoc les 

deu cobrar. I els camions que els té guardats, per exemple, allà on hi té la feina 

i tot això i clar jo penso que ell fa molt per l’ADF.  

o Coneixes algú que expressament no s’hagi fet , o no s’hagi volgut fer voluntari 

d’una ADF? O que li hagis dit: tu, t’hauries de fer voluntari i hagi dit que no? 

o Home. De la mateixa ADF nostra diguéssim. O d’una altra. És igual No coneixo 

a ningú que estigui obligat a ser de l’ADF. Et podria dir que alguns de 

l’Ajuntament  poden fardar que són de l’ADF, per dir sí jo sóc de l’ADF però res 

més. Perquè són de l’ajuntament i tenen que estar compromesos a dir, doncs,  

hòstia sóc de l’ADF, m’entens?. Poden tenir el carnet de l’ADF, però realment 

el seu nom i el seu telèfon consta allà, però. Vull dir, saps perfectament que no 

els has pas de trucar perquè només tenen el carnet per dir sí sóc de l’ADF i 

prou. En aquests casos sí, és l’única gent que puc conèixer. 

o Perfecte. Doncs res més. Moltes gràcies per tot, eh Carles. 

o Si hi ha alguna cosa més que vulguis. No sé si t’he respost les preguntes  

o Sí, a mi em sembla que sí. Aviam, de material en començo a tenir. 

o Perfecte. 

o Moltes gràcies  
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9.9  ENTREVISTA AL SR. FERRAN CASTELLAR COM A VOLUNTARI DE 
L’ADF CONGOST. 
 

El Sr. Ferran Castellar va ser entrevistat un vespre a casa seva, el Mas Castellar, a 

Sant Martí de Centelles, just abans de fer la del seu pare, el president de l’ADF. Abans 

vam tenir ocasió de saludar la seva mare i el seu avi. 

 

o Estem a casa de la família Castellar i entrevistarem en Ferran que és voluntari 

d’ADF. Quants anys tens? 

o 24, 24 anys. 

o De quina ADF ets voluntari? 

o De l’ADF Congost 

o I des de quan ets voluntari? 

o Des de petit, que sempre he pujat amb el pare i jo sempre ho he vist. 

o Però, hi va haver un dia que oficialment t’hi vas fer o ...? 

o No, no. Jo, m’ha agradat sempre. Sempre? Sempre. 

o Molt bé. Com i quan va ser, bueno, aquesta pregunta de com i quan va ser el 

teu primer contacte amb l’ADF ...? Des de petit. Des de ben petit, no? Sí 

o Hi ha alguna, algun flash d’aquests que recordis, que diguis “ostres el primer 

dia que vaig ser conscient del què era una ADF va ser  quan...” 

o No ho sé. Bueno quan vaig anar poder primer anar al foc i ajudar els altres.{...} 

o Te’n recordes quan va ser això? La primera vegada que vas anar, en el foc, al 

foc? 

o Al foc va ser al 94. D’això.  Fa uns quants anys, no? Sí. 12 anys, tenia 

jo.{assentiment} 

o Què t’ha atreu, és a dir, què m’atreu? Sí. {riu} 

o Allò que parlàvem sense la gravació, què....  

o Què m’atreu de l’ADF? De l’ADF. Doncs, no ho sé. Ajudar els altres. Veus que 

t’ajuden i mantenir,...  no sé. Quan no hi hagi foc ajudar si hi ha riades, 

rierades, doncs poder ajudar els altres; si hi ha alguna catàstrofe com quan 

vam anar a ajudar de l’esclafit de Sant Martí. Ajudar-els a treure teules i tot 

això. {assentiment} 

o Per tant, l’ADF va més enllà que purament de protecció forestal,  no? 

o Sí. Sí, sí. Has ajudat a tothom qui vingui, vaja, al menos la nostra ADF, no sé 

les altres, eh? 
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o Molt bé.  Si no fossis fill de propietari forestal, series voluntari d’ADF? 

o Sí. També, també. 

o També? 

o Sí, sí 

o Molt bé. Tens amics que siguin voluntaris? 

o Sí.  

o I tu saps què, què els va decidir a fer-se voluntaris? N’heu parlat mai. “Per què 

som de l’ADF?” 

o Som a l’ADF si més no perquè hem anat seguint als pares i també han vist a 

diferents companys que ho feien i com que han vist que ells ajudaven mira 

aixís per ajudar, no per sentir dir “oita jo he ... això”, pues ells també s’hi han 

ficat. 

o Tens companys que no siguin més, que no siguin del món rural, que siguin més 

del món  més urbà, que també siguin voluntaris d’ADF? 

o Sí, sí. Sí. 

o I aquests per què s’han ? 

o Hi ha un pintor de baix el poble, hi ha .... 

o I aquests per què se’n fan? Els altres jo ho tinc molt clar perquè se’n fan. Però 

aquests? 

o Aquests? No ho sé.{riu} 

o Què et sembla a tu?{riem} 

o Aquests, doncs suposo que els hi deu agradar ajudar, i la natura i altres coses. 

Hi ha molts que només vénen a  apagar foc i prou, eh? i per l’altra no, aquesta 

gent. {assentiment} 

o Pot ser el fet d’anar a apagar foc, és un dels... Sí. És el que atreu més a la 

gent? 

o La natura o l’ambient que els envolta en el poble poder és que els hi agrada 

més. No  ho sé. 

o Com participes tu a l’ADF, a part d’anar a apagar foc? Feu més coses? O a 

part de quan.. 

o Quan el pare se’n va a apagar foc jo em quedo aquí de resguardo i  si hi ha foc 

per aquí als voltants i jo me’n vaig i també estic aquí amb en el telèfon i per 

avisar a un i altre. {Assentiment} 

o I si  no participeu en una acció concreta, quan tot està tranquil hi ha algun tipus 

d’activitat que feu? 
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o Sí. Anem a donar vigilàncies amb el cotxe per aquí els sots, a dalt el cingle. 

Nosaltres... Sobretot els caps de setmana amb el pare a anar a donar volts a 

l’estiu, allò que està tant calent. {assentiment} Si, sí. 

o Que hi ha molta gent per aquí que volti o què? 

o Sí. Aquí a Sant Martí hi ha un piròman que ja fa uns dos o tres anys que ens 

l’encén. 

o A si? 

o Aquesta any passat 4 vegades ens l’ha encès (Carai) i no l’hem pogut mai 

atrapar (Déu n’hi do) Hi havia Mossos i hi havia de tot i no ... 

o Què t’aporta, a tu, personalment, ser voluntari d’ADF? 

o Què m’aporta ser-ho? 

o Sí 

o No ho sé.{riu} Des de ...... Què m’aporta? Doncs em satisfà tot. No ho sé. 

o Per què et satisfà? 

o Per què? No sé: donar una ajuda. Ja el sol fet de veure que un està content de 

dir: ”ostres,  gràcies que m’has vingut”. Ja, ja està. Jo ja en tinc prou.{...}  

o D’acord, però per això també podries ser voluntari de qualsevol  altra cosa, no? 

o Sí, però no sé, amb aquesta és la que a mi m’agrada i jo per exemple fer-me 

de la Creu Roja jo no. Veure allò un malalt allà. No podria. No podries? No 

o En canvi, la natura et tira? 

o Sí. Ajudar en coses materials encara però veure una persona, lo que sigui. No. 

{assentiment} Creu Roja no. 

o Aviam, com a voluntari, positiu, negatiu, ni fa ni fu? 

o Voluntari, jo? Sí. Tu. Voluntari. Positiu Positiu? Sí. Sí. 

o Molt bé. Anem a picar fort, ja que el teu pare és el president, ai ai, anem a tirar-

li cops de roc {riures}. A veure. Què hauria d’oferir en aquest cas potser l’ADF 

del Congost. Sí. per captar gent més jove? 

o A gent més jove? Què faria? A joves com tu. Que pot fer? Què pot fer l’ADF? 

Què pot fer? Pues, no ho sé. La gent ha de ser per ell. {...} Sí, no els podem 

obligar. 

o No això no, però a vegades es pot és a dir la mateixa, per motivar. Exacte. 

o No ho sé. No ho sé.  

o Tu creus que es prou coneguda l’ADF? 

o L’ADF Congost? Sí. 

o Sí,  l’ADF Congost  Per aquests varals la coneix tothom què és una ADF? 

o Sí perquè anem amb moltes cubes. N’hi ha molts que reguen el poble, 

{assentiment} van amb la cuba pintada d’ADF. Els de protecció civil també 
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tenen ADF. {assentiment} Bueno és una cosa que es veu molt amb els cotxes i 

amb gent que porta samarretes, monos, de tot. 

o I, hi trobes a faltar res a l’ADF, com a organització? Com a organització? Sí, 

que diguis ostres, l’ADF hauria de fer o hauria de tenir o ...? 

o L’ADF ens tindrien de  deixar anunciar més a la tele i als diaris. 

o Però, anunciar què vol dir anunciar? 

o Que no som vistos per molta gent. 

o Allò típic que a  mi m’han comentat que als incendis surten els bombers 

o I s’ha acabat {riu}. 

o D’acord. Molt bé. Si haguessis de convèncer a algú per fer-se voluntari? 

o Algú per a fer-se voluntari? 

o Què li diries? 

o Que li diria? Pues que serveix per tot, per tot lo que sigui. Per ajudar. Per portar 

aigua. Per apagar foc. Per organitzar, si més no per donar iniciatives als altres 

a conèixer l’ADF ja és voluntari, encara que no ho sigui. 

 

{Se sent un timbre i arriba el pare d’en Ferran} 
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9.10 ENTREVISTA AL SR. DAVID FERNÁNDEZ COM A JOVE NO 
VOLUNTARI D’ADF. 
 
L’entrevista es va dur a terme al nostre despatx a l’EFA Quintanes després de dinar el 

dia 23 de març. En David és alumne meu i mantenim una bona relació. 

 

Estem a Quintanes i al meu costat hi ha en David Fernández, que és un jove que està 

fent pràctiques a l’ADF. 

o Quants anys tens? 

o 16 anys. 

o Com vas conèixer la primera ADF d’Osona? 

o La vaig conèixer a partir de que vaig començar aquí a l’escola Quintanes i tenia 

que fer unes pràctiques i en, l’Ernest em va ajudar a buscar una feina que 

m’agradés, si, per començar a saber lo que és el món forestal. Em va buscar 

l’ADF Osona, que és una agrupació de defensa forestal. 

o Per tant l’ADF que has tingut contacte és la d’Osona i estàs fent les pràctiques 

del cicle formatiu. 

o Sí, de grau mitjà. 

o Què en saps de l’ADF? 

o Sé que és una agrupació de defensa forestal i que es dedica a lo que són 

tallafocs i netejar sota línies elèctriques.  

o Ets voluntari de l’ADF? 

o Sí. 

o Ah, I que t’agradaria trobar-hi, per fer-te’n ... 

o Voluntari. 

o Sí,  per què voluntari, voluntari no ets, eh? 

o No això no. Doncs, no sé. {interrupció per part d’altres alumnes} 

o Estàvem en què t’agradaria de l’ADF que et pogués oferir per fer-te’n voluntari. 

o Sí. 

o Per què hi fas les pràctiques a l’ADF? Només per què t’ho ha dit l’Escola, o ....? 

o Perquè també és una cosa que m’agrada i si ja que no sé això un forestal és de 

les ADFs lo que més m’agrada. Estar sempre a bosc i sempre estàs treballant 

en la natura. 

o Pel simple fet de què t’agradi la natura series capaç d’anar-la a defensar en cas 

d’emergència? 
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o Sí. Perquè crec que és un espai protegit, no? I té molt, no sé, que té molt valor, 

no? No ho sé. 

o Això ho has de dir tu. 

o Sí, sí, sí. 

o Jo, jo només t’intento guiar una miqueta. Coneixes algú que sigui voluntari? 

o No, de les ADFs ,no, cap, no. 

o No en coneixes cap. 

o No 

o Molt bé. Doncs ja està. Ho deixem aquí? Et sembla bé David? 

o Sí. 

o Doncs moltes gràcies. 

o De res, home. 
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9.11 ENTREVISTA AL SR. ALBERT GARCIA SOLDEVILA COM A JOVE NO 
VOLUNTARI. 
 
L’entrevista es va dur a terme al nostre despatx a l’EFA Quintanes després de dinar el 

dia 17 de maig. L’Albert és alumne meu i mantenim una bona relació. 

 

Estem a Quintanes i al meu costat tinc l’Albert García, que és un jove que va tenir 

contacte amb la Federació d’ADFs d’Osona i que ens contestarà aquesta breu 

enquesta. 

 
o Quants anys tens? 

o 19 

o Com vas conèixer la primera ADF d’Osona? 

o Per l’Escola. 

o Amb quina ADF vas tenir contacte? I en què va consistir? 

o Bueno amb l’ADF que vaig tindre contacte va ser la de Vic. I, en què va 

consistir? Doncs principalment quan vaig començar en treballs de neteja i 

després més que res control de línies i manteniment. 

o Em pots dir què en saps de les ADFs?   

o Què en sé? Bueno, a què es dediquen? I això. Sí, què en coneixes? Doncs, 

bueno, el tema principal porten així per,,, tenen cubes d’aigua i això per ajudar 

en cas d’ncendis o com a feina secundària més que res els contracten per 

netejar línies, fer neteges i així. 

o Tu saps que existeixen voluntaris d’ADFs? 

o Sí. 

o T’has plantejat mai ser-ne? O, no t’ho has plantejat mai. 

o M’ho vaig plantejar. 

o T’ho vas plantejar? I per què, bueno. Ets voluntari? 

o No. 

o I per què no te’n vas fer? 

o No em va acabar de covèncer gaire. 

o El què? Què és el que no et va convèncer? 

o No ho sé. No em va convèncer. 

o Però que buscaves alguna cosa que després no vas trobar o ? 

o No. Al principi em feia gràcia. Em feia gràcia pertànyer a aquesta fede, 

federació i això, per les activitats que feien. Però... 
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o Però, que hi va haver alguna cosa que vas dir “fora, no en vull saber res?” 

o No. No ho vaig veure clar i els motius... 

o I què t’hauria d’oferir una ADF per què diguessis “va”. Què m’hauria d’oferir? 

Per dir “jo em faig voluntari”.{Silenci}. Abans m’has explicat que t’ho vas pensar 

una mica  
o Sí. 

o I vas dir: “no”. Jo, m’agradaria saber per què vas dir no. Si vas dir no és per 

alguna raó o és que, bueno? O no ho saps? 
o .No. Sí, però. És que no ho sé. Va ser raro per què quan vaig estar treballant 

amb l’ADF i això. Clar, perquè hi era i em feia gràcia i això. Però després al 

deixar-ho i estar temps sense tindre contacte i això. No ho sé. Diria que em 

vaig desmotivar una mica. {...} 

o No n’estaves convençut i per tant ho vas deixar estar. 
o Sí, sí. M’ho vaig voler pensar bé 

o Molt bé. Doncs en principi res més. Moltes gràcies. 
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9.12 DADES DE LES ADFs DE CATALUNYA, SEGONS EL DMAH DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

ALT CAMP  

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

La Riba, 
Bosc i vida 

11 Plaça 
Major, 3 

43450 La Riba 798 1987 977876087 La Riba 

Cabra del 
Camp 

83 Plaça 
Església, 
1 

43811 Cabra 
del 
Camp 

1.382 1987 977630131 Cabra del 
Camp 

Querol  26 Plaça 
Sant 
Sebastià, 
1 

43816 Querol 5.879 1987 977638288 Querol 

Pla de 
Manlleu 

111 Plaça 
Montserrat 
Solé, s/n 

43714 Pla de 
Manlleu 

4655 1987 977638301 Aiguamúrcia

Figuerola 
del Camp  

237 Plaça 
Sant 
Jaume, 1 

43811 Figuerola 
del 
Camp 

1.088 1995 977760441 Figuerola 
del Camp 

Alcover  57 Plaça 
Nova, 3 

43203 Alcover 2.175 1987 977760441 Alcover 

Pla de 
Santa 
Maria 

181 Pl. de la 
Vila, 1 

43810 Pla de 
Santa 
Maria 

563 1989 977631141 Pla de 
Santa Maria

Muntanyes 
de Mont-
ral  

60 Plaça 
Major, s/n 

43364 Mont-ral 3.069 1987 - Mont-ral 

Montferri  255 c/ Major, 
35 

43812 Montferri 651 1997 - Montferri 
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ALT EMPORDÀ 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Garrigàs Fluviam 245 Nou, 4 17476 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

829 1996 972568078 
Palau de 
Santa 
Eulàlia 
Pau Verdera 191 Rabalet, 

1  
17495 Palau 

Saverdera
874 1991 972530206 

Palau 
Saverdera 
Maçanet de 
Cabrenys 
La Vajol 
Agullana 
Damius 

Les 
Salines 

58 Major, 4 17722 Damius 12163 1987 972555120 

Biure 
Sant 
Climent de 
Sescebes 
Mollet de 
Peralada 
Cantallops 
Masarac 
Espolla 
La Jonquera
Peralada 

L'Albera 87 Escoles, 
12 

17708 Cantallops 14.440 1987 972554834 

Capmany 
El Rissec 227 Plaça 

Major, 5 
17730 Llers 3.921 1995 - Llers 

Rabós 
Garriguella 

Ragaví 16 Sant 
Ferran, 1 

17780 Garriguella 5.054 1987 - 

Vilamaniscle
La Selva de 
Mar 

Cap de 
Creus 

Serra de 
Rodes 

224 Carrer 
de 
Llançà, 3 

17481 El Port de 
la Selva 

4.517 1995 972387413 

El Port de la 
Selva 

Albanyà-
Bassegoda 

272 Ctra. de 
Figueres, 
13 

17733 Albanyà 9.268 2000 - Albanyà 
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ALT PENEDÈS 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Mediona  51 Dr. Tueta, 
10 

08777 Mediona 3.090 1987 938170160 Mediona 

Rossend 
Montané  

128 Av. 
Catalunya, 
12 

08734 Olèrdola 1.592 1987 938170160 Olèrdola 

Subirats 84 Ponent, 13 08739 Sant Pau 
Ordal 

2.610 1987 938170160 Subirats  

Sant Martí 
Sarroca 

198 Ferran 
Muñoz, 4-6 

08731 Sant Martí 
Sarroca 

1.020 1992 938170160 Sant Martí 
Sarroca 

Avinyonet 
del 
Penedès  

101 Casa de la 
Vila, 1 

08739 Avinyonet 
del 
Penedès 

1.415 1987 938170160 Avinyonet 
del 
Penedès 

Castellví de 
la Marca  

195 Av. 
Catalunya, 
6 

08732 Castellví 
de la 
Marca 

824 1991 938170160 Castellví 
de la 
Marca 

Pontons 193 Pl. de la 
Vila, 1 

08739 Pontons 2.043 1991 938170160 Pontons 

Quintinenca 190 Enric Prat 
de la Riba, 
33 

08777 Sant 
Quintí de 
Mediona 

596 1990 938170160 Sant 
Quintí de 
Mediona 

Font Rubí  132 Plaça 
Ajuntament, 
1 

08739 Guardiola 
de Font 
Rubí 

1.047 1987 938170160 Font Rubí 

Alt Foix  173 Pl. de la 
Vila, 2  

08739 Torrelles 
de Foix 

2.180 1989 938170160 Torrelles 
de Foix 
Corbera 
de 
Llobregat 
Gelida 
Sant 
Andreu de 
la Barca 

Massís de 
l'Ordal 

96 Carrer de la 
Pau, 5 

08757 Corbera 
de 
Llobregat 

4.213 1987 938170160 

Castellví 
de 
Rosanes 

Olesa de 
Bonesvalls 

62 Plaça de la 
Vila, s/n 

08739 Olesa de 
Bonesvalls

2.745 1987 938984007 Olesa de 
Bonesvalls
Castellet i 
La Gornal 
Cubelles 

Puig de 
l'Àliga  

234 Roselló, 19-
23 

La Gornal 

43720 Castellet i 
La Gornal 

5.644 1995 938141818 

Canyelles 

Ernest de Rocafiguera 
 

- 119 -



AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA: ELS JOVES VOLUNTARIS I EL SEU 

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI. 

 
Santa 
Margarida 
i Els 
Monjos 

        

Vilanova i 
La Gesltrú

Sant 
Sadurní 
d'Anoia  

269 Plaça 
Ajuntament 

08770 Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

390 1999 - Sant 
Sadurní 
d'Anoia  

 

 

ALT URGELL 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Organyà 
Coll de 
Nargó 
Fígols i 
Alinyà 
Cabó 

Mig Alt 
Urgell  

37 Casa de 
la Vila 

25790 Organyà 43.492 1987 973383536 

Les Valls 
d'Aguilar 
Peramola
Oliana 

Baix Alt 
Urgell  

100 Sant 
Antoni 
s/n 

25790 Peramola 12.306 1987 973470263 

Bassella 
Gósol 
La Vansa 
i Fórnols 
Josa i 
Tuixén 

Solana 
del 
Cadí 

68 Plaça 
de la 
Trobada 

25711 Montferrer 30.965 1987 973370216 

Ribera 
d'Urgellet 
Arsèguel 
La Seu 
d'Ugell 
Les Valls 
de Valira 
Estamariu
Cava 

Urgellet 77 Apartat 
de 
correus 
108 

25.700 La Seu 
d'Ugell 

42.540 1987 973353536 

Alàs i 
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Cerc         
Montferrer 
i 
Castellbò 

  

 

ALTA RIBAGORÇA  

   

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Barruera 
Vilaller 

Alta 
Ribagorça 

188 Av. 
Victoriano 
Muñoz, 
24 

25520 El Pont 
de Suert

39.522 1990 973690575 

El Pont 
de Suert 

 

  

ANOIA 

 

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

La Torre de 
Claramunt 

202 Passatge 
Santa 
Anna, 8 

08786 La Torre de 
Claramunt 

672 1992 938050611 La Torre de 
Claramunt 

Bellprat 9 Major, s/n 08719 Bellprat 1.985 1987 938050611 Bellprat 
Òdena 21 Plaça 

Major, 2 
08711 Òdena 2.665 1987 938050611 Òdena 

El Bruc 164 Bruc del 
Mig, 55 

08294 El Bruc 4.362 1988 938050611 El Bruc 

Castellfollit 
de 
Riubregós 

129 Arrabal, 1 08281 Castellfollit 
de 
Riubregós 

1.879 1987 938050611 Castellfollit 
de 
Riubregós 

Veciana 123 Casa de la 
Vila 

08289 Veciana 2.165 1987 938050611 Veciana 

Argençola 120 Rocamora, 
s/n 

08719 Argençola 3.012 1987 938050611 Argençola 

Montmaneu 119 Panadella, 
8 

08289 Montmaneu 329 1987 938050611 Montmaneu
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Castellolí 99 Can Tardà 08719 Castellolí 1.873 1987 938050611 Castellolí 

Carme Carmé 

Orpí 

189 Av. 
Catalunya, 
2 

08787 Carme 1.815 1990 938050611 
Orpí 

Calonge de 
Segarra 

85 Casa 
Bayona, 
(El Soler) 

08218 Calonge de 
Segarra 

2.207 1987 938050611 Calonge de 
Segarra 

Jorba 118 Major, 2 08719 Jorba 1.867 1987 938050611 Jorba 
Copons 134 Àngel 

Guimerà, 
16 

08281 Copons 1.454 1987 938050611 Copons 

La Llacuna 70 Plaça de 
les Eres 
(Ajunt.) 

08779 La Llacuna 3.660 1987 938050611 La Llacuna 

Pujalt 135 Cal Piqué 08281 Pujalt 1.820 1987 938050611 Pujalt 
Els Prats 
de Rei 

230 Ravalet, 
36 

08281 Els Prats 
de Rei 

820 1995 938050611 Els Prats 
de Rei 

La Tossa 137 P. Ramon, 
7 

8710 Santa 
Margarida 
de Montbui

1.183 1987 938050611 Santa 
Margarida 
de Montbui

Can Titó 218 Pl. del 
Castell, 1 

08788 Vilanova 
del Camí 

461 1994 938050611 Vilanova 
del Camí 

Santa 
Maria de 
Miralles 

147 Can 
Torrosolla 

08719 Santa 
Maria de 
Miralles 

1.516 1987 938050611 Santa 
Maria de 
Miralles 

Sant Martí 
de Tous 

155 Escoles, 
12 

08712 Sant Martí 
de Tous 

1.992 1988 938050611 Sant Martí 
de Tous 

Anoia 168 Can 
Feixes, s/n 

08785 Cabrera 
d'Igualada 

1.056 1988 938050611 Cabrera 
d'Igualada 

Serra de 
Rubió 

159 Casa de la 
Vila 

08719 Rubió 3.033 1988 938050611 Rubió 

La Pobla 
de 
Claramunt 

125 Av. 
Catalunya, 
16 

08787 La Pobla 
de 
Claramunt 

1.330 1987 938050611 La Pobla 
de 
Claramunt 

Masquefa 256 c/ Major, 
93 

08783 Masquefa 715 1997  Masquefa 

Capellades 261 c/ Onze de 
Setembre, 
4 

08786 Capellades 173 1997  Capellades

Piera 266 c/ de la 
Plaça, 25 

08784 Piera 2.284 1998  Piera 
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BAGES 
 

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Santpedor
Navàs 
Castellnou 
de Bages 

Defensors 
del bosc 

5 Apartat de 
correus, 64 

08260 Súria 11.223 1987 938320509 

Súria 
Aguilar de 
Segarra  
Callús 
Fonollosa 
Sant Pere 
Sallavinera
Rajadell 

Amics del 
bosc 

3 La 
Casanova 
de 
Castelltallat 

08263 Sant 
Mateu de 
Bages 

19.939 1987 938331121 

Sant 
Mateu de 
Bages 
Calders 
Artés 

Artés, 
Calders i 
Monistrol 
de Calders 

8 Plaça 
Església, 1 

08279 Calders 5.262 1987 938309229 

Monistrol 
de Calders
Balsareny 
Sallent 

Tres 
branques 

33 Plaça 
Ajuntament, 
2 

08660 Balsareny 9.866 1987 938 396 
215 

Gaià 
Castellfollit 
del Boix 

13 Plaça 
Ajuntament 

08259 Castellfollit 
del Boix 

5.203 1987 938356033 Castellfollit 
del Boix 
Sant 
Fruitós de 
Bages  
Sant Joan 
de 
Vilatorrada

Pla de 
Bages 

20 Bruc, 33-35 08240 Manresa 1.993 1987 938733145 

Manresa 
Talamanca
El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort 
Mura 

Bages 
oriental 

25 Casa Puig 
de la Balma 

08279 Mura 10.231 1987 937433274 

Navarcles 
Quercus 28 Mas 08273 Santa 13.005 1987 938385264 Sant Feliu 
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de 
Sasserra 
Avinyó 
L'estany 

Canadell Maria 
d'Oló 

Santa 
Maria 
d'Oló 
Sant 
Vicenç de 
Castellet 
Castellgalí
Marganell 

Protectors 
del bosc 

78 Els Fabrés 08295 Sant 
Vicenç de 
Castellet 

6.180 1987 938331121 

Castellbell 
i el Vilar 

Sant 
Salvador 
de 
Guardiola 

12 Carrer de 
Dalt, 16 

08790 Sant 
Salvador 
de 
Guardiola 

2.960 1987 938358236 Sant 
Salvador 
de 
Guardiola 

Monistrol 
de 
Montserrat 

260 Pl. de la 
Font Gran, 
2 

08691 Monistrol 
de 
Montserrat

1.115 1997  Monistrol 
de 
Montserrat

 

 

BAIX CAMP 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Vilanova 
d'Escornalbou 

248 Plaça de la 
Vila, s/n 

43311 Vilanova 
d'Escornalbou

958 1996  Vilanova 
d'Escornalbou

Sant Andreu 43 Major, 20 43365 Arbolí 1.928 1987  Arbolí 
L'Albiol 44 Sant 

Miquel, 6 
43479 L'Albiol 1.721 1987  L'Albiol 

Serra de 
Prades 

31 Sant Martí, 
10 

43364 Prades 2.685 1987  Prades 

Vandellós 56 Plaça 
Ajuntament, 
6 

43891 Vandellós 3.968 1987  Vandellós i 
l'Hospitalet de 
l'Infant 

Riudecols 143 Casa de la 
Vila 

43390 Riudecols 936 1987  Riudecols 

Riudecanyes 140 Pl. 
Ajuntament 
s/n 

43771 Riudecanyes 1.054 1987  Riudecanyes 
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Rocacorba 27 Plaça Major 43364 La Febró 1.565 1987  La Febró 
Colldejou 66 Plaça Sitjar, 

s/n 
43310 Colldejou 1.210 1987  Colldejou 

L'Aleixar 180 Pl. de la 
Vila, 5 

43381 L'Aleixar 697 1989  L'Aleixar 

Alforja 73 Plaça 
Mercadal, 
13 

43365 Alforja 1.898 1987  Alforja 

Les Xorivies 86 Bous, s/n 43773 L'Argentera 2.169 1987  L'Argentera 
Les Borges 
del Camp 

235 Plaça 
Església, 3 

43350 Les Borges 
del Camp 

155 1995  Les Borges 
del Camp 

Brugent 19 Les Fonts, 
7 

43364 Capafonts 1.151 1987  Capafonts 

Pratdip 239 Plaça 
Església, 1 

43320 Pratdip 2.960 1995  Pratdip 

Vilaplana La 
Mussara 

80 Plaça de la 
Vila, 4 

43380 Vilaplana 1.823 1987  Vilaplana 

La Ginesta 252 Plaça Pare 
Aymami, 14 

43393 Almoster 131 1996  Almoster 

 

 

BAIX EBRE  

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Sant Roc  10 Plaça 
Major, 3 

43593 Paüls 3.247 1987 977492283 Paüls 

Benifallet 174 Major, 1  43512 Benifallet 4.697 1989 977462284 Benifallet 
Roquetes 145 Canal, 11 43520 Roquetes 5.916 1987 977500524 Roquetes
Alfara de 
Carles 

163 Plaça 
Major, 5 

43528 Alfara de 
Carles 

6.101 1988 977455005 Alfara de 
Carles 
L'Ametlla 
de Mar 

Cabra de 
Freixet  

211 Lluís 
Companys, 
2 

43519 El Perelló 7.264 1993 977490137 

El Perelló
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BAIX EMPORDÀ 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Forallac 
La Bisbal 
d'Empordà 
Mont-Ras 
Palafrugell 
Torrent 

Gavarres 
Nord 

127 Plaça 
Major, 17 

17100 La Bisbal 
d'Empordà

6.013 1987 972641003 

Vall-
Llobrega 

Foixà 241 Ajuntament 
de Foixà 

17132 Foixà 787 1995 972769259 Foixà 

La Pera 
Crüilles, 
Monells i St. 
Sadurní de 
L'Heura 
Corçà 

Puig 
d'Arques 

221 Plaça 
Església, 1 

17120 La Pera 9.664 1995 972488586 

Madremanya
Montgrí 267 Plaça de la 

Vila, 2 
17257 Torruella 

de Montgrí
3.640 1999  Torruella de 

Montgrí 

 

  

BAIX LLOBREGAT 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Collbató 130 Bonavista, 
2 

08293 Collbató 1.441 1987 937770650 Collbató 

Molins de ReiPuigmadrona 
Olorda 

249 Plaça 
Catalunya, 
1 

Ajuntament 

08750 Molins de Rei 1.571 1996 936802757
El Papiol 

EsparragueraOlesa 
Montserrat 

175 Plaça 
Ajuntament, 

08292 Esparraguera 2.803 1989 937780752
Olesa de 
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Esparreguera  1      Montserrat 
Gavà 194 Sant Pere, 

50 
08850 Gavà 1.749 1991 936382715 Gavà 

Vallirana 
Torrelles de 
Llobregat 
Sant Boi de 
Llobregat 
Santa 
Coloma de 
Cervelló 
Cervelló 
Sant Vicenç 
dels Horts 

Puig Vicenç 102 Plaça de la 
Constitució, 
Ajuntament 

08690 Santa 
Coloma de 
Cervelló 

10.125 1987  

Begues 
Sant Feliu de 
Llobregat 

196 Plaça de la 
Vila, 1 

08980 Sant Feliu de 
Llobregat 

667 1991 936858018 Sant Feliu de 
Llobregat 

Palleja 176 del Sol, 1 8780 Palleja 448 1989 936631640 Palleja 
Viladecans Sant Ramon 251 Plaça de la 

Vila, 1 
8849 Sant Climent 

de Llobregat 
1.683 1996  

Sant Climent 
de Llobregat 

 

 

BAIX PENEDÈS 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Bonastre  186 Pl. Major, 
1 

43884 Bonastre 1.580 1990 977657019 Bonastre 

El 
Vendrell 

184 Pl. Vella, 1 43700 El 
Vendrell 

1.375 1990 977661179 El Vendrell

El 
Montmell 

206 Major, 33 43718 La 
Juncosa 
de 
Montmell

6.048 1992 977688410 El 
Montmell 

Albinyana 
Masllorenç

Clot de 
Bou 

182 Verdaguer, 
30 

43717 La Bisbal 
del 
Penedès

2.848 1989 977628130 

La Bisbal 
del 
Penedès 

Sant 48 Plaça Joan 43713 Sant 774 1987 977678798 Sant 
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Jaume 
dels 
Domenys 

Roig, 2 Jaume 
dels 
Domenys

Jaume 
dels 
Domenys 

Cunit 229 Francesc 
Macià, 45 

43881 Cunit 374 1995 977674148 Cunit 

  

 

 BERGUEDÀ  

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Castellar 
de N'hug 

La Pobla 
Castellar  

141 Pl. de la 
Vila 

08696 La Pobla 
de Lillet 

9.296 1998 938236403 

La Pobla 
de Lillet 
Castell de 
l'Areny 
Borredà 
Sant 
Jaume de 
Frontanyà 
La Nou de 
Berguedà 

Sobrepuny 47 Ajuntament 08619 Borredà 12.044 1987 938239223 

Vilada 
Viver i 
Serrateix  

22 Casa de la 
Vila 

08679 Viver i 
Serrateix 

5.473 1987 937449127 Viver i 
Serrateix 
Fígols 
Gisclareny 
Guardiola 
de 
Berguedà 
Sant Julià 
de 
Cerdanyola
Cercs 
Saldes 
Vallcebre 

Alt 
Berguedà 

167 Galceran 
de Pinós, 7 

08695 Bagà 29.590 1988 938244502 

Bagà 
Caserres 
Olvan 

Baix 
Berguedà  

4 A. 
Cescomes, 
23 

08692 Puig-Reig 19.054 1987 938250686 

La Quar 
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Sagàs 
Santa 
Maria de 
Merles 
Gironella 

        

Puig-Reig 
Castellar 
del Riu 
Capolat 
Avià 
Montclar 
L'espunyola

Montesmon 2 Ajuntament 08612 Montmajor 16.102 1987 938246000 

Montmajor 

 

  

CERDANYA 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Fontanals 
de 
Cerdanya
Das 
Alp 

Baga de 
Cerdanya 

75 Av. Tossa 
d'Alp, 6 

17538 Alp 7.923 1987 972890200 

Urús 
Ger 
Guils de 
Cerdanya
Meranges
Bolvir 

Solana 
de 
Cerdanya 

122 C/ Malet, 8 17528 Guils de 
Cerdanya

8.333 1987 972147041 

Isòvol 
Prullans 
Bellver de 
Cerdanya
Montellà i 
Martinet 
Lles 
El Pont 
de Bar 

Barida 49 Plaça 
Ajuntament 

25726 Lles de 
Cerdanya

27.312 1987 973515125 

Prats de 
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        Sansor 
Llívia 270 C/ dels 

Forns, 10 
17527 Llívia 365 1999 - Llívia 

 

  

CONCA DE BARBERÀ 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Passanant 90 Plaça 
Major, 1 

43425 Passanant 1.224 1987 977890400 Passanant

Santa 
Coloma 
de Queralt 

92 Major, 3 43420 Santa 
Coloma 
de Queralt

609 1987 977881463 Santa 
Coloma 
de Queralt
Rocafort 
de Queralt

Sarral 

Rocafort 
de Queralt 

88 Plaça 
Esglèsia, 
1 

43424 Sarral 2.747 1987 977890041 

Sarral 

Vilanova 
de Prades  

81 Major, 3 43439 Vilanova 
de Prades

1.766 1987  Vilanova 
de Prades

Forès  94 Bassa, 21 43425 Forès 788 1987 977890311 Forès 
Les Piles  95 Major, 23 43428 Les Piles  616 1987  Les Piles  

Blancafort
Barberà 
de La 
Conca 
Pira 

Xipella 199 Plaça 
Major, 1 

43412 Solivella 1.739 1992 977892378 

Solivella 
Santa 
Perpètua 
de Gaià  

93 Fontils 43426 Santa 
Perpètua 
de Gaià 

5.608 1987  Santa 
Perpètua 
de Gaià 

L'Espluga 
de 
Francolí  

144 Passeig 
Canyelles, 
13 

43440 L'Espluga 
de 
Francolí 

2.017 1987 977871220 L'Espluga 
de 
Francolí 

Vimbodí  160 Plaça 
Major, 1 

43430 Vimbodí 4.188 1988 977878344 Vimbodí 

Viern 30 Placeta, 
12 

43439 Vallclara 887 1987 977869300 Vallclara 

Montblanc  41 Crta. 
Tarragona 
(Base 
Creu R.) 

43400 Montblanc 5.552 1987  Montblanc
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Llorac  55 Plaça 

Major, 1 
43427 Llorac 1.121 1987  Llorac 

Conesa  139 Plaça 
Major, 3 

43428 Conesa 1.171 1987 977898001 Conesa 

Les Mates 65 Major, 1 43427 Savallà 
del 
Comptat 

763 1987 977880137 Savallà 
del 
Comtat 

Vallfogona 67 Pl. Bisbe 
Morgades, 
1 

43427 Vallfogona 
de 
Riucorb 

572 1987 977880000 Vallfogona 
de 
Riucorb 

 

 

GARRAF 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Sant Pere 
de Ribes 

Natura 
del 
Garraf 

126 Ajuntament 08810 Olivella 5.353 1987 938967301 

Olivella 
Sitges 257 c/Cardenal 

Vidal 
Benegues 

08870 Sitges 3.305 1997  Sitges 

 

GARRIGUES 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Vall del 
Rinet 

242 Plaça del 
Castell, s/n 

25410 L'Espluga 
Calba 

802 1995 973156048 L'Espluga 
Calba 
La 
Granadella 
Bellaguarda

Bellagrabo 216 Plaça de la 
Vila, 33 

25177 La 
Granadella

4.770 1993 973133614 

Bovera 
El Vilosell 
L'Albi 
La Pobla de 
Cérvoles 

Garrigues 
verdes 

36 Prat de la 
Riba, 32 

25430 Juneda 7.185 1987 973175076 

Cervià de 
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        les 

Garrigues 
Sant Jordi 107 Montserrat, 

7 
25480 Tarrés 756 1987 973175701 Tarrés 

GARROTXA 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

17172 Les 
Planes 
d'Hosteles

 2003 972448593 Les 
Planes 
d'Hostoles

Les Planes 
d'Hosteles 

283 C/ Joan 
Vidal, 12 
(edifici la 
Cooperativa) 

Les Preses 220 Major, 2 
(Ajuntament) 

17178 Les 
Preses 

651 1994 972693434 Les 
Preses  
Tortellà Sales de 

Llierca i 
Tortellà 

203 Plaça del 
Mercat, 21 

17853 Sales de 
Llierca 

3.977 1992 972268859 
Sales de 
Llierca 

Sant Feliu 
de 
Pallerols 

210 Plaça Firal, 
23 

17174 Sant Feliu 
de 
Pallerols 

2.771 1993 972444422 Sant Feliu 
de 
Pallerols 

Santa Pau 205 Can 
Vayreda 
Carrer Major 
s/n 

17811 Santa 
Pau 

3.711 1992 972680002 Santa Pau

Beuda 197 Plaça Major, 
4 

17850 Beuda 3.013 1992 972591284 Beuda 

Sant 
Ferriol 
Argelaguer

Argelaguer, 
Besalú, 
Sant Ferriol 

208 Lluís 
Companys, 
9 

17850 Besalú 4.377 1993 972591051 

Besalú 
Montcal 204 Ajuntament 

de Maià 
17851 Maià de 

Montcal 
839 1992 972591051 Maià de 

Montcal 
Montagut i 
La Vall de 
Bianya 

201 Erad de 
Sant 
Sebastià, 1 

17855 Montagut 
de Flavià 

16.211 1992 972209838 Montagut 

La Vall 
d'en Bas 

Vall d'en 
Bas i 
Riudaura 

185 Sant Esteve, 
3 

17176 Sant 
Esteve 
d'en Bas 

8.701 1990 972690326 

Riudaura 
Olot 258 Bisbe 

Guillamet, 
10 

17800 Olot 1.174 1997  Olot 

Mieres 262 Can caló, 53 17830 Mieres 1.916 1998  Mieres 
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GIRONÈS 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Cassà de 
la Selva 

209 Rambla 
11 
setembre 

17244 Cassà 
de la 
Selva 

2.210 1993 972460967 Cassà de 
la Selva 

Vilademuls Cinyana 35 Mas 
Ayats 

17768 Vilamarí 3.777 1987 972560103 
Viladasens

Cervià de 
Ter 

213 Prirat, 29 17464 Cervià 
de Ter 

532 1993 972496101 Cervià de 
Ter 

Sant Julià 
de Ramis-
Medinyà 

232 Carrer 
Major, 1 

17481 Sant 
Julià de 
Ramis- 
Medinyà

1.033 1995 972171533 Sant Julià 
de Ramis 

Sant 
Gregori  
Canet 
d'Adri 

Muntanyes 
de 
Llémena 

04 Avda. 
Girona, 
33 

17150 Sant 
Gregori 

10.366 1987 972429079 

Sant Martí 
de 
Llémena 

Quart 162 Pl. de la 
Vila, 2  

17242 Quart 3.318 1988 972469171 Quart 

Brunyola 
Bescano 
Aiguaviva 
Sant Julià 
del Llor i 
Bonmatí 

Giselva 157 Mas Lets 
Vilanna 

17162 Bescano 5.726 1988 972442702 

Vilablareix
Juià 
Celrà 

Sant Martí 
Vell, Juià i 
Cerrà 

259 Carretera 
de Juià, 
s/n 

17460 Celrà 3.148 1997  

Sant Martí 
Vell 
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MARESME 

 

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Santa Susana
Palafolls 
Pineda de Mar
Malgrat de 
Mar 

Alt 
Maresme 

233 Camí de la 
Riera s/n 

08398 Santa 
Susana 

2.447 1995 93767 212 

Calella 
Tordera 112 Plaça 

Església, 2 
08399 Tordera 5.340 1987 937640598 Tordera 

Vilassar 
de Dalt 

231 Plaça de la 
Vila, 1 

08339 Vilassar 
de Dalt 

538 1995 932473622 Vilassar de 
Dalt 

Teià 148 Pere 
Noguera, 12 

08329 Teià 343 1987 935558888 Teià 

Premià 
de Dalt 

151 Pl. de la 
Vila, 1 

08338 Premià de 
Dalt 

359 1988 937523300 Premià de Dalt

Òrrius 152 Crta. de la 
Roca, 2 

08319 Òrrius 503 1988 937560673 Òrrius 

Sant Cebrià 
de Vallalta 

Sant 
Iscle - 
Sant 
Cebrià de 
Vallalta 

150 Sant Jaume, 
5 

08359 Sant Iscle 
de Vallalta

2.473 1988 937946048 

Sant Iscle de 
Vallalta 

Mataró 
La Roca del 
Vallès 
Argentona 
Arenys de 
Munt 
Vilanova del 
Vallès 

Serra de 
Marina 

172 Veïnat de 
SAnt Jaume, 
10 bis 

08310 Argentona 9.423 1989 937993563 

Dosrius 
Cabrera de 
Mar 
Cabrils 

Burriac 253 c/ 
Domènech 
Carles, 1 

08348 Cabrils 660 1996 937507030 

Vilassar de 
Mar 
Alella 
Tiana 

La 
Conreria 

254 Plaça de 
l'Ajuntament, 
1 

08328 Alella 3.457 1997 934657192 

Martorelles 
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Montomès del 
Vallès 
Sant Fost de 
Campsentelles
Santa Maria 
de Martorelles

        

Vallromanes 
Caldes 
d'Estrac 
Arenys de Mar
St. Vicenç de 
Montalt 

Serralada 
de 
Montalt 

271 Plaça de la 
Vila, 1  

08392 St. Andreu 
de 
Llavaneres

1434 2000 - 

St. Andreu de 
Llavaneres 
Canet de Mar Canet de 

Mar - 
Sant Pol 
de Mar 

273 c/ Ample, 11 08130 Canet de 
Mar 

658 2001 - 
Sant Pol de 
Mar 

  

MONTSIÀ 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

La Sènia 142 Tortosa, 
1 

43560 La Sènia 7.696 1987  La Sènia 

Mas de 
Barberans 

183 Av. 
Celma, 
s/n 

43514 Mas de 
Barberans

3.861 1990  Mas de 
Barberans

Ulldecona 109 Major, 
49 

43550 Ulldecona 3.867 1987  Ulldecona

  

 

NOGUERA 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Foralada Sant 
Marnet  

187 Eduard 
Maluquer, 

25730 Artesa 
de Segre

33.275 1990 973415005 
Camarasa 
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Artesa de 
Segre 
Cubells 

  9-11 (Ed. 
Coop) 

     

Alòs de 
Balaguer 
Algerri 
Castelló de 
Farfanya 
Les 
Avellanes i 
Santa Linya 
Ivars de 
Noguera 
Àger 

Noguera 
oest 

246 Tomàs 
SAndora, 8 

25610 Os de 
Balaguer

34.507 1997 973438004 

Os de 
Balaguer 
Ponts 
Oliola 
Tiurana 
Vilanova de 
l'Aguda 
Cabanabona

Mig 
Segre 

108 Travessera 
Disputació, 
6 

25740 Pons 25.500 1987 973462125 

La Baronia 
de Rialb 

 

  

OSONA 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Montesquiu
Sant Quirze 
de Besora 
Sora 
Santa 
Maria de 
Besora 

Bisaura 170 Casa de la 
Vila 

08598 Sta. Maria 
de Besora

8.486 1989 938895945 

Vidrà 
Vilanova 
de Sau 

23 Santa 
Maria, 17 

08519 Vilanova 
de Sau 

5.113 1987 938895945 Vilanova de 
Sau 

7 08553 El Brull 10.080 1987 938895945 Aiguafreda 
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Aiguafreda 
El Brull 
Tagament 

Montseny 
Ponent 

7 Plaça 
Església, 
s/n 

08553 El Brull 10.080 1987 938895945 

Seva 
Gurb 52 Mas 

l'Esperança 
08519 Gurb 1.603 1987 938895945 Gurb 

Sant 
Sadurní 
d'Osomort 

63 Casa de la 
Vila 

08519 Sant 
Sadurní 
d'Osomort

2.785 1987 938895945 Sant 
Sadurní 
d'Osomort 
Santa 
Maria de 
Corcó 
Manlleu 
Tavertet 

El 
Cabrerès 

217 Sant 
Bertomeu, 
10 

08511 Santa 
Maria de 
Corcó 

4.277 1994 938895945 

Rupit i Pruit
Oristà 
Olost 
Perafita 
Sant Agustí 
de 
Lluçanès 
Prats de 
Lluçanès 
Sant 
Bartomeu 
del Grau 
Lluçà 
Sant Boi de 
Lluçanès 
Sobremunt 
Sant Martí 
d'Albars 

Lluçanès 34 El Grau 08513 Prat de 
Lluçanès 

18.660 1987 938895945 

Alpens 
Taradell 
Santa 
Eugènia de 
Berga 
Tavèrnoles
Sant Julià 
de Vilatorta
Calldetenes
Les Masies 
de Roda 

Portal de 
Guilleries 

114 Mas 
Vallmitjana, 
Ap. C. 21 
Goitallops 

08552 Taradell 4.381 1987 938895945 

Roda de 
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Ter         
Folgueroles
Sant 
Vicenç de 
Torelló 
Sant Pere 
de Torelló 
Torelló 
Sant Hipòlit 
de Voltregà
Les Masies 
de Voltregà
Orís 

Vol Ges 116 Avinguda 
Osona, 18 

8.570 Torelló 08419 1987 938895945 

Santa 
Cecília de 
Voltregà 
Balenyà 
Centelles 

Congost 121 Masia 
Castellar, 4 

08592 Sant 
Martí de 
Centelles 

3.504 1987 938895945 

Sant Martí 
de 
Centelles 
Santa 
Eulàlia de 
Riuprimer 
Vic 
Tona 
Malla 

Font 
Freda 

98 Pl. Sant 
Antoni M. 
Claret, 1 

08519 Santa 
Eulàlia de 
Riuprimer

4.943 1987 938895945 

Muntanyola

 

 

PALLARS JUSSÀ  

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Pleta 
Verda 

219 Carrer 
del 
Bon 
Jesús, 
47 

25693 Salàs de 
Pallars 

1.040 1994 973676003 Salàs de 
Pallars 

Tremp 264 Plaça 
de la 
Creu, 

25620 Tremp 25.918 1998  Tremp 
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1  

 

PALLARS SOBIRÀ 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Alt Àneu 
Espot 
LA 
Guingueta 
d'Àneu 

Valls 
d'Àneu 

79 Major, 6 25580 Esterri 
d'Àneu 

40.762 1987 973626005 

Esterri 
d'Àneu 
Rialp 
Baix 
Pallars 
Soriguera

Pic de 
l'Orri 

17 Avgda. 
Diputació, 
6 

25560 Sort 35.320 1987 973620167 

Sort 
Lladorre 
Vall de 
Cardós 
Tírvia 
Alins 
Llavorsí 
Esterri de 
Cardós 

Mig 
Pallars 

105 Crta. de 
la Vall 
d'Aran, 
55 

25595 Llavorsí 50.353 1987 973622008 

Farrera 

 

 

PLA DE L'ESTANY 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Camós 
Serinyà 

L'Estany 156 Pg. de la 
Indústria, 
19 

17834 Banyoles 11.084 1988 972582599 

Porqueres 
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Palol de 
Revardit 
Sant Miquel 
de 
Campmajor
Fontcoberta
Crespià 
Esponellà 
Banyoles 

        

Cornellà de 
Terri 

  

  

PRIORAT 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

La Torre de 
Fontaubella 

91 Major, 1 43774 La Torre de 
Fontaubella

512 1987  La Torre de 
Fontaubella 

  
Margalef 59 Plaça 

Sant 
Miquel, 
15 

43371 Margalef 3.291 1981  Margalef 

La Morera 
de 
Montsant 

89 Carrer de 
la Bassa, 
17 

43361 La Morera 
de 
Montsant 

4.439 1987  La Morera 
de 
Montsant 

Marçà 222 Plaça de 
les 
Arenes, 1 

43775 Marçà 570 1995  Marçà 

Sant Lluís 138 Esglèsia, 
2 

43777 Els 
Guiamets 

352 1987  Els 
Guiamets 

Cabacés 110 Major, 29 43373 Cabacés 2.255 1987  Cabacés 
Comudella 
de 
Montsant  

29 Compte 
de Rius, 
10 

43373 Comudella 5.055 1987  Comudella 
de 
Montsant 
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Teix 40 Carrer de 

Montsant, 
10 

43363 Ulldemolins 2.954 1987  Ulldemolins

L'Arbocer 161 Enric 
Ventosa, 
8 

43372 La Bisbal 
de Falset 

1.212 1988  La Bisbal 
de Falset 

RIBERA D'EBRE  

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Sant 
Llorenç 

64 Hospital, 
2 

43791 Ascó 3.686 1987 977406110 Ascó 

Miravet 214 Plaça 
Major, 1 

43747 Miravet 1.964 1993 977407455 Miravet 

Rasquera 153 del Firal, 
13, 1er. 

43513 Rasquera 2.990 1988 977409321 Rasquera

Riba-roja 
d'Ebre 

265 Plaça 
de la 
Vila, 1 

43790 Riba-roja 
d'Ebre 

7.168 1998  Riba-roja 
D'Ebre 

 

 

RIPOLLÈS 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Ripoll 
Gombrèn 
Campdevànol

Catllar-
Montgrony 

223 Plaça 
Ajuntament, 
3 

17500 Ripoll 20.907 1995 972720380 

Les Llosses 
Vilallonga de 
Ter 
Setcases 
Molló 
Llanars 

Vall de 
Camprodon 

225 Carrer la 
Font, 13 

17869 Llanars 25.190 1995 972740507 

Camprodon 
Ogassa Taga 

Milany 
226 Puig Estela, 

9 
17862 Vallfogona 

de 
12.228 1995 972727405 

Vallfogona de 
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Ripollès 
Sant Joan de 
les 
Abadesses 

    Ripollès    

Sant Pau de 
Seguries 
Pardines 
Ribes de 
Freser 
Toses 
Planoles 
Queralbs 

La Vall de 
Ribes 

171 Ajuntament 
de 
Campelles 

17534 Campelles 24.187 1989  

Campelles 

 

  

SEGARRA 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Tarroja de 
Segarra 
Ivorra 
Massoteres
Sant 
Ramon 
Els Plans 
de Sió 
Estaràs 
Granyanella
Biosca 
Sant Guim 
de la Plana 
Guissona 
Les Oluges
Cervera 
Torà 
Sant Guim 
de 
Freixenet 

La 
Segarra 

136 Apt. 
Correus 
198 

25200 Cervera 27.492 1987 973530629 

Torreflor 
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Talavera 
Sanaüja 
Ribera 
d'Ondara 
Montornès 
de Segarra 
Granyena 
de Segarra 

        

Montoliu de 
Segarra 

  

  

SEGRIÀ 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Maials 
Llardecans 
Almatret 

Bosc 
verd 

71 Major, 
2 

25179 Almatret 7.299 1987 973138013 

Torrebesses

 

 

SELVA  

   

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Llagostera 
Tossa de 
Mar 
Maçanet 
de la Selva

Massís 
de 
Cadiretes 

158 Pl. del 
Castell, 1 

17240 Llagostera 13.953 1988 972850050 

Vidreres 
Osor Guilleries  

Montseny 

76 Rectoria, 
17 

17403 Sant Hilari 
Sacalm 

32.707 1987 972868976 
Sant Feliu 
de 
Buixalleu 
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Arbúcies 
Viladrau 
Sant Hilari 
Sacalm 

        

Espinelves
RiudaneresFarners  

Argimont 

131 Verdaguer, 
3 

17430 Sta. 
Coloma 
de 
Farners 

9.397 1987 972840920 
Santa 
Coloma de 
Farners 

Lloret de 
Mar 

243 Ajuntament, 
Verge de 
Loreto, 1-3 

17310 Lloret de 
Mar 

3.374 1996 972371692 Lloret de 
Mar 

Fogars 
de 
Tordera 

103 Plaça de la 
Vila, s/n 

08490 Fogars de 
Tordera 

2.725 1987 972865284 Fogars de 
Tordera 

La Selva 97 Major, 5 17452 Massanes 2.206 1987 972865250 Massanes 

 

  

SOLSONÈS 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Guixers 
Sant 
Llorenç 
de 
Morunys 

Vall de 
lord 

69 Carrer de 
la Creueta 
s/n 

25282 Sant 
Llorenç 
de 
Morunys

11.283 1987 973492413 

La Coma i 
la Pedra 
Clariana 
de 
Cardener 

Solsonès 
oriental 

24 Casa de la 
Vila 

25290 Clariana 
de 
Cardener

14.643 1987 973482204 

Navès 
Solsona 
Llobera 
Pinell de 
Solsonès 
Castellar 
de la 
Ribera 

Sòl verd 14 Dominics, 
14 

25280 Solsona 18.876 1987 973482204 

Olius 
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Cardona 
La 
Molsosa 
Riner 

Natura 
viva 

1 Plaça 
Portalet, 1 

08261 Cardona 15.995 1987 938690076 

Pinós 
Lladurs Alt 

Solsonès 
6 Casa 

Consistorial 
25283 Lladurs 20.628 1987 973481515 

Odèn 

 

TARRAGONÈS 

 

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

El Catllar 
Vespelta 
Salomó 

Catllar, 
Renau, 
Salomó i 
Vespelta 

236 Ajuntament 

Plaça Vila, 
1 

43764 El Catllar 2.393 1995 977629214 

Renau  

 

 

TERRA ALTA 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Serra de 
cavalls 

72 Plaça Dr. 
Ferran 

43784 Corbera 2.104 1987 977420204 Corbera 
d'Ebre 

Pi verd de 
La 
Fatarella 

250 Plaça 
Major, 7 

43781 La 
Fatarella 

3.632 1996  La 
Fatarella 

Bot 74 Freixes, 5 43785 Bot 1.614 1987  Bot 
Puntalta 169 Benifallet, 

12 
43594 Pinell de 

Brai 
3.762 1988  El Pinell 

de Brai 
Horta de 
Sant Joan 

42 Plaça 
Església, 
3 

43569 Horta de 
Sant Joan

7.933 1987 977435005 Horta de 
Sant Joan

Sant 
Bertomeu 

54 Plaça 
Església, 
3 

43595 Prat de 
Compte 

2.137 1987  Prat de 
Comte 

La Pobla 53 Plaça 43783 La Pobla 2.698 1987 977439754 La Pobla 
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de 
Massaluca 

Major, 1 de 
Massaluca

de 
Massaluca

Mont verd 39 Enric 
Granados 

43780 Gandesa 2.753 1987  Gandesa 

Els Ports 
d'Arnes 

268 Plaça de 
la Vila, 2 

43597 Arnes 3.291 1999  Arnes 

 

 

 

URGELL  

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Sant Martí 
de 
Riucorb 
Guimerà 
Vallbona 
de les 
Monges 
Els 
Ornells de 
la Gaia 
Ciutadilla 
Maldà 

Protecció 
de la 
natura 

15 Sta 
Maria, 
20 

25268 Vallbona 
de les 
Monges 

4.559 1987 937330260 

Nalec 

 

  

VAL D'ARAN 

  

Nom 
ADF 

Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis

Es Bordes
Bossost 
Les 

Val 
d'Aran 

178 Laca, 
2 

25551 Es 
bordes 

59.870 1989 973640939 

Naut Aran
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Bausen 
Arres 
Canejan 
Vielha E 
Mijaran 

        

Vilamòs 

 

 

  

VALLÈS OCCIDENTAL 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Rubí  240 Plaça 
Pere 
Aguilera, 1 

08191 Rubí 1.286 1995  Rubí 

Terrassa 124 Pantà, 20. 
2n pis 

08221 Terrassa 4.064 1987 937882149 Terrassa 

Castellar del 
Vallès 

113 Passeig 
Tolrà, 1  

08289 Castellar del 
Vallès 

3.386 1987 937144093 Castellar del 
Vallès 
Vacarisses Vacarisses - 

Rellinars 
192 Pau 

Casals, 
s/n 

08299 Vacarisses 5.153 1991 938359407 

Rellinars 

Sant Quirze 
del Vallès 

244 Plaça de 
la Vila, 6  

08192 Sant Quirze 
del Vallès 

998 1996  Sant Quirze 
del Vallès 

Sabadell 247 Carrer 
Cuba, 9-
11 

08205 Sabadell 948 1996  Sabadell 

Viladecavalls 215 Alfons 
SAla, 7-9 

08232 Viladecavalls 1.710 1993  Viladecavalls 

Sant Cugat 
del Vallès 

149 Pl. 
Barcelona, 
17 

08190 Sant Cugat 
del Vallès 

2.481 1988 935890277 Sant Cugat 
del Vallès 

Sant Esteve 
Sesrovires 
Ullastrell 

El Roure 228 Carretera 
d'Olesa, 
s/n 

08231 Ullastrell 2.008 1995 937887195 

Abrera 
Palau de 
Plegamans 

32 Apartat de 
Correus, 9 

08184 Palau de 
Plegamans 

298 1987  Palau de 
Plegamans 

Matadepera  133 Plaça de 
la Vila, 1 

08230 Matadepera 2.114 1987 937830048 Matadepera 
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Castellbisbal 179 Pl. 

Esglèsia, 
2  

08755 Castellbisbal 1.941 1989 937721307 Castellbisbal

Sant Feliu 
de Codines 
Gallifa 
Sant 
Llorença 
Savall 

El Pinyó 45 Vic, 1 08182 Sant Feliu 
de Codines 

7.981 1987 938660292 

Bigues i 
Riells 

Polinyà 263 Plaça de 
la Vila, 1 

08213 Polinyà 284 1998  Polinyà 

  

VALLÈS ORIENTAL 

  

Nom ADF Número 
ADF Carrer Codi 

Postal Municipi Superfície 
forestal 

Any 
constitució Fax Municipis 

Cardedeu  

  

Sant Pere 
de Vilamajor 

166 Nou, 40 08459 Sant Pere 
de Vilamajor

2.769 1988 938452545 

Sant Pere 
de Vilamajor
Sant Quirze 
Safaja 
Granera 
Castellterçol
Castellcir 
Moià 

Els Cingles 115 Mas Ollé 08183 Collsuspina 16.050 1987 938895945 

Collsuspina 
Montseny  

  
Fogars de 
Montclús 

Montseny 
migjorn 

146 Ajuntament 
Fogars de 
Montclús 

08477 Fogars de 
Montclús 

6.773 1987 938475104 

Campins 
La Garriga 
L'Ametlla del 
Vallès 
Cànoves i 
Sarnalús 

Montseny 
Congost 

82 Plaça 
Església, 2  

08530 La Garriga 5.535 1987 938714878 

Montmany - 
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Figaró         
Les 
Franqueses 
del Vallès 
Sentmenat 
Lliçà 
d'Amunt 
Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 
Caldes de 
Montbui 

L'Alzina 200 Carrer 
major, 32, 
2n 2a 

08140 Caldes de 
Montbui 

4.876 1992 938650397 

Lliça de Vall
Villalba 
Saserra 

Vallgorguina 61 Plaça de la 
Vila 

08470 Vallgorguina 2.384 1987 938679259 

Vallgorguina
Gualba 212 Passeig 

del 
Montseny, 
13 

08490 Gualba 2.034 1993 938487070 Gualba 

Santa Maria 
de 
Palautordera 

154 Pl. de la 
Vila, 1 

08460 Santa Maria 
de 
Palautordera

759 1988 938482500 Santa Maria 
de 
Palautordera

Llinars del 
Vallès 

238 Plaça de la 
Vila, 1 

08450 Llinars del 
Vallès 

1678 1995 938412814 Llinars del 
Vallès 

Sant Esteve 
de 
Palautordera 

165 Major, 14 08460 Sant Esteve 
de 
Palautordera

677 1988 938482750 Sant Esteve 
de 
Palautordera

Forestec 117 Plaça de la 
Vila 1 

08470 Sant Celoni 5.414 1987 938670038 Sant Celoni 
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