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1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Actualment l’ADF 301 “LA SERRALADA” dona cobertura en prevenció, vigilància i primera
intervenció d’incendis forestals als Ajuntaments dels municipis de Montcada i Reixac, Santa
Coloma de Gramenet i el Consorci de l‘Espai Rural de Gallecs, situat aquest, entre els municipis de
Mollet del Vallès, Santa Perpetua de la Mogoda, Polinyà i Palau de Plegamans.
Els objectius de l’entitat continuen essent els mateixos que en el moment de la seva
creació l’any 2006 juntament amb els que marca l’article 1 de l’ORDRE de 6 d’OCTUBRE de 1986,
sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal, com són:
-

Realitzar tasques preventives i de vigilància contra els incendis forestals
Activar la primera intervenció en cas de conat o inici de foc forestal
Realitzar funcions d’informació a la ciutadania
Promoure l’educació mediambiental en els ciutadans dels municipis on actua
Iniciar campanyes de prevenció actives basades en la conscienciació ciutadana
Participar en totes les activitats promogudes pels Ajuntaments a qui està adherida
Col·laborar de manera activa amb els diferents cossos de seguretat i protecció civil
Donar serveis de prioritat en episodis d’activació de qualsevol nivell del PROCICAT
Oferir un servei integral en totes aquelles actuacions on és requerida
Elaboració i gestió d’actes, ampliant així la capacitat inspectora dels municipis on actua

La campanya d’enguany ha obligat a l’entitat i als seus voluntaris a ampliar els esforços
per tal de fer front als nous reptes que es plantejaven inclòs abans de l’inici de la campanya de
prevenció contra els incendis forestals, atenent serveis en activacions dels plans VENTCAT i
INUNCAT.
Pel que fa als reptes afegits durant la campanya 2020, l’entitat es dona per molt satisfeta,
degut que l’ampliació de superfície per l’adhesió de nous municipis, va ser gestionada com una
nova motivació per al conjunt dels voluntaris per oferir un servei més compromès, eficaç i directe.
Les noves funcions que ampliaven les ja existents:
-

la vigilància i les tasques de prevenció de més hectàrees de superfície forestal i agrària
la vigilància d’espais de nova tipologia com és el cas d’un Parc Fluvial
fer front a noves problemàtiques per la proximitat a grans nuclis urbans

S’han acomplert amb total compromís i implicació per part dels voluntaris i així ho han fet
saber les administracions i els serveis d’emergències amb els que s’ha tingut l’oportunitat de
realitzar tasques durant aquest darrer any.

Pel que fa a la resta de funcions, detallades a continuació:
- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals (tant
municipals com comarcals).
- Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades per la Direcció General
de Forest en matèria de prevenció d’incendis forestals.
- Realització de campanyes de divulgació entre els propietaris de terrenys forestals sobre les accions de
prevenció i lluita contra els incendis.
- Sensibilització de la població en el territori de l’ADF.
- Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts
d’aigua.
- Eliminació de combustible vegetal (neteja forestal).
- Obertura de camins bloquejats per caiguda d’arbres.
- Detecció de columnes de fum.
- Col·laboració amb les unitats del PVI (Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals).
- Lluita immediata i suport a l’extinció d’incendis forestals. Les ADFs participen tant en l’extinció de conats
d’incendi en el seu àmbit com en l’extinció d’incendis importants dins i fora d’aquests sempre de forma
coordinada amb els bombers i altres cossos competents.
- Control d’accés motoritzat a espais naturals.
- Vigilància d’àrees recreatives i abocaments il·legals al medi natural.
- Formació a l’ISPC per a voluntaris del grup d’intervenció de les ADFs.
- Recerques de persones perdudes.
- També, les ADFs habitualment aporten personal en el dispositiu de prevenció del Parcs Naturals
mitjançant els convenis entre les Diputacions i els Ajuntaments.
Cal dir que:
Considerem que han estat molt productius, i especialment aquells que, tot i presentar-se
una campanya especialment complicada i amb una ampliació de serveis realitzats considerable,
les tasques de sensibilització a la ciutadania han estat efectives, i les relacions amb altres cossos
com el de Bombers tant de Generalitat com Bombers de la Ciutat de Barcelona, les Policies Locals
dels diferents municipis, el Cos de Mossos d’Esquadra o la col·laboració amb les unitats del PVI
cada dia són més fluides i coordinades, podent oferir així un millor servei.

2. ESTADÍSTIQUES I ALTRES DADES
HORES DE SERVEI
14.896 hores
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KILOMETRATGE
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OBJECTIUS ASSOLITS DURANT PERÍODE GENER – DESEMBRE 2021
- Implementació i aplicació de millores del lloc web propi de l’ADF “LA SERRALADA” www.adf301.cat
- Desenvolupament de millores per a l’aplicatiu propi de check in de vehicles i voluntaris/es actius
- Reestructuració i NOVA reforma integral de Sala de Control anomenada “CONTROL BARCELONA”
- Reforma INTEGRAL de zona vestidors, àrea EPIs i recepció.
- Instal·lació i equipament definitiu per a torre de guaita restaurada l’any 2020.
- Sanejament dels terrenys annexes a la nau.
- Adquisició de NOVA nau industrial i neteja, arranjament i adaptació a les nostres necessitats.
- Creació de NOU taller completament equipat per a tasques de manteniment de vehicles.
- Trasllat de la zona de maquinària a NOVA nau i implementació amb nova maquinària forestal.
- Desenvolupament i instal·lació de circuit tancat compost per 8 càmeres de seguretat.
- Creació de zona administrativa/operativa equipada amb 3 noves oficines.
- Reparació i condicionament de 2 noves motocicletes tipus scooter a sumar a les 2 de 2020.
- Ampliació del número de voluntaris en un 20%, passant de 22 a 27 voluntaris actius.
- Eliminació d’antigues portes manuals d’accés a pati principal, per una porta corredissa mecànica
amb accionament mitjançant comandament per a millorar l’eficàcia als serveis.
- Obtenció del CARNET GROC per part de tots els voluntaris que van iniciar l’any amb CARNET VERD
- Registre de tots els voluntaris de nova incorporació al curs d’obtenció del CARNET VERD
- Instal·lació de circuit d’il·luminació a façanes i torre de guaita.
- Presentació del curs de Legislació bàsica a voluntaris/es de nova incorporació
- Presentació del curs bàsic 2021 de motoserrista (seguretat, mecànica i dinàmica de treball)
- Elaboració del curs de comunicacions bàsiques 2021
- Cursos d’iniciació per a l’ús continu d’aplicacions específiques de “check in” i “check out”
- Consecució d’objectius per a les rutes preestablertes i adaptades a les necessitats de cada
municipi segons vehicle.
- Incorporació de nou vehicle de coordinació, model Iveco Massif, totalment equipat.

OBJECTIUS PREVISTOS PER A L’ANY 2022
- Treballs de reforma de les 2 façanes de naus annexes i actualització de l’existent.
- Arranjament dels paviments d’ambdues naus
- Asfaltar carrer d’accés a base i terreny adjacent a la nau
- Ampliació del circuit tancat de càmeres de seguretat, amb 3 noves unitats
- Adaptació a vehicles existents de sistemes per activació en episodis NEUCAT (pala llevaneus i saler)
- Adquisició, restauració i adaptació al servei d’una motocicleta tipus trail 650cc.
- Ampliació del número de voluntaris/es en un 15 % abans de la campanya d’estiu
- Organització de cursos per a l’obtenció del CARNET VERD a les nostres instal.lacions.
- Creació de zona Gimnàs.
- Instal·lació de nova tanca perimetral metàl·lica
- Instal·lació de barana se separació amb camí d’accés al Parc de Collserola.

SISTEMA DE RUTES PRESTABLERTES
RUTA M-01 (Torre dels Frares - Vilaró - Vallençana)

RUTA M-02 (Rocamora - Ecoparc - Riu Ripoll)

RUTA M-03 (Font Tort - Ermita Reixac - Vallençana)

RUTA S-01 (Roca - Font alzina - Ferrolan)

RUTA S-02 (Roca - Parc fluvial Besós - Colesterol)

RUTA S-03 (Vallençana - Puig castellar - Murtra)

RUTA S-04 (Esquerre Besós - Dreta Besós)

RUTA G-01 (Gallecs est)

RUTA G-02 (Gallecs oest)

OBJECTIUS ASSOLITS PER A LES RUTES RESTABLERTES:
La taula següent representa la relació de cadascuna de les rutes amb la quantitat de
vegades que s’ha realitzat el servei de prevenció i vigilància durant el període d’alt risc d’incendi,
del 15 de Juny a 15 de Setembre ambdós inclosos de l’any 2021.

RUTA
SERVEIS

M-01
49

M-02
63

M-03
58

S-01
63

S-02
59

S-03
68

S-04
55

G-01
47

G-02
53

Analitzant els serveis realitzats per a cadascuna de les rutes, considerem que la cobertura
realitzant tasques de prevenció, informació, vigilància i en alguns casos també la intervenció
directa en conats d’incendi ha estat un èxit.

3. ORGANIGRAMA INTERN
L’organització operativa de l’entitat, és jeràrquica, d’aquesta manera es garantitza una
operativitat efectiva, basada en la gestió ordenada dels recursos, en la presa de decisions clares,
concises i raonades, en la eficàcia de les actuacions, cercant la màxima eficiència dels nostres
recursos.
Actualment, en data DESEMBRE 2021 i després de les noves altes de voluntaris/es a
l’entitat, el grup el formen en aquests moments 27 persones VOLUNTÀRIES.
En primer lloc, i a la part més alta, sense formar part de la piràmide operativa, trobem la
JUNTA DIRECTIVA formada per President, Secretari i Tresorer.
Fent referència ja a la part operativa, trobem a la part més alta al CAP OPERATIU, amb
funcions inspectores i d’organització general d’aquells assumptes que afecten a les tasques de
recepció de serveis per part de les Administracions, alhora, el Cap Operatiu posa en comú amb 2
SOTS CAPS OPERATIUS, els serveis i els mitjans assignats a aquests. Aquests Sots Caps tenen com
a tasca principal vetllar pel correcte funcionament operatiu, comptant amb els voluntaris
disponibles i fent arribar als 3 CAPS D’EQUIP les finalitats dels serveis. Aquests Caps d’Equip,
seran les persones encarregades de dur a terme els serveis, formant els grups de treball de
VOLUNTARIS tenint en compte les seves capacitats, aptituds i coneixements.
Cal dir que tots els CAPS D’EQUIP, SOTS CAPS OPERATIUS i el CAP OPERATIU, compten
amb els coneixements necessaris per a l’execució de les seves tasques, pel que fa a l’adquisició del
CARNET GROC, condició indispensable per a poder realitzar tasques de Primera Intervenció a zona
calenta en cas de incendi forestal i de l’experiència necessària per a poder organitzar els seus
equips de treballs en situacions de foc forestal.
L’obtenció dels CARNETS VERDS i CARNETS GROCS per part dels/les nous/ves
voluntaris/es és una PRIORITAT dins l’entitat. Així com la formació continuada pel que fa a:
- OPERATIVITAT EN ZONA D’INCENDI FORESTAL
- ÚS DE MAQUINÀRIA (MOTOSERRES, DESBROÇADORES, ...)
- LEGISLACIÓ VIGENT EN RELACIÓ AMB EL MEDI AMBIENT

4. MITJANS A DISPOSICIÓ DE MUNICIPIS I CONSORCIS
En aquests moments (DESEMBRE 2021) l’ADF 301 “LA SERRALADA” compta amb els
següents mitjans:
•

1 NAU INDUSTRIAL DE 450 m2 SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE MONTCADA I REIXAC
- SALA DE CONTROL CLIMATITZADA I EQUIPADA
- MONITORATGE CONTINU PER GPS DE LES NOSTRES UNITATS
- ZONA DE GESTIÓ D’ACTES
- EMISORES TIPUS TETRA “XARXA RESCAT”
- EMISORES TIPUS 150 Mhz
- EMISORES TIPUS 80 Mhz
- SALA DE JUNTES I AULA DE FORMACIÓ CLIMATITZADA I EQUIPADA
- TELEVISOR DE 60” PER A PRESENTACIONS
- AFORAMENT PER A 20 PERSONES
- ZONA COMUNA, ZONES VESTIDORS (FEMENÍ I MASCULÍ) I ZONA EPIS
- EPIS D’ÚS PERSONAL I REGISTRAT INDIVIDUALMENT
- ZONA ADMINISTRATIVO/OPERATIVA
-3 OFICINES EQUIPADES
- MAGATZEM AMB EMPROVADOR PER A NOVES INCORPORACIONS

•

1 NAU INDUSTRIAL DE 140 m2 SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE MONTCADA I REIXAC
- TALLER DE MECÀNICA I BRICOLATGE
- TALLER PER A TASQUES FORESTALS
- FOSAR PER A REPARACIONS
- 6 MOTOSERRES STHIL
- 2 DESBROÇADORES STHIL
- 1 BIOTRITURADORA A MOTOR

3 PICK UP MITSUBISHI L200 4X4 AMB AUTOBOMBA 500 L EQUIPAT AMB MATERIAL D’EXTINCIÓ
1 NOU VEHICLE DE COORDINACIÓ MODEL IVECO MASSIF 4X4
1 VEHICLE MODEL SUZUKI GRAN VITARA 4X4
2 SCOOTER YAMAHA X-MAX 250 (2007)
2 SCOOTER YAMAHA X-MAX 250 (2012)
1 VEHICLE AUXILIAR AMB VOLQUET
1 TORRE DE VIGILÀNCIA TOTALMENT RESTAURADA I EQUIPADA

NAU DE 450 m2 SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE MONTCADA I REIXAC
CENTRE OPERATIU DE L’ADF301

SALA DE CONTROL

SALA DE FORMACIÓ

PICKUP MITSUBISHI L200 4X4 AMB AUTOBOMBA 500 L

SUZUKI GRAND VITARA 4X4

YAMAHA X-MAX 250 cc

VEHICLE AUXILIAR AMB VOLQUET

PICK-UP MITSUBISHI L200 4X4 AMB AUTOBOMBA 500 L A L’ESTIU I
VEHICLE DE SUPORT A L’HIVERN

IVECO MASSIF

TALLER

TALLER MAQUINARIA FORESTAL (MOTOSERRES + DESBROS + BIOTRITURADORA)

VESTUARIS

RECEPCIÓ

5. SERVEIS REALITZATS DURANT L’ANY 2021
ORDENATS CRONOLÒGICAMENT

