Pel futur de les ADFs i del nostre territori.

Catalunya, març de 2022
Les ADFs sota signants exposem i sol·licitem:
Les Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant ADFs, som entitats presents a 39 comarques i
a 670 municipis de Catalunya que el 1986 vam ser creades amb els objectius següents:
•
•

•

Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis
forestals.
Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que
es dictin per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi en
matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i
competència en la lluita contra els incendis forestals.
Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un
coneixement més gran.

•
•

Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de
camins i punts d‘ aigua.

•

Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

Des que vam ser creades, ha canviat considerablement l’organització de la gestió de les
emergències i es porten a terme polítiques i sistemes de prevenció que no existien llavors.
Aquests canvis necessiten ser recollits en una disposició legal que faciliti la seva implementació,
que reguli les nostres funcions, que equipari i potencií a totes les Agrupacions existents, que
regulin i fixin els objectius de les nostres unions com son les Federacions d’ADF i el Secretariat
de Federacions d’ADF de Catalunya, i que donin suport a la nostra organització i manteniment a
fi d’incrementar l’eficàcia i el servei que prestem a la societat.
Les ADFs estem constituïdes per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris que s’enquadren
dins del moviment social del voluntariat tant extens i actiu del nostre País. En elles s’inscriuen
mes de 3.000 persones actives disseminades en el territori i que s’han organitzat en major o
menor mesura segons les necessitats per respondre a les emergències.

L’Ordre de 6 d’octubre de 1986 sobre regulació de les ADF ha estat l’única disposició legal fins
al moment sobre les ADFs, i des de llavors la creixent preocupació de les administracions
publiques per la prevenció i lluita contra els incendis forestals han originat canvis en que les
ADFs hem anat creixent i adaptant-nos a aquests canvis amb criteris individuals, amb criteris de
grup o amb criteris mes generals que en moltes ocasions no han estat regulats ni coordinats per
les administracions competents en matèria de prevenció i de la gestió de les emergències.
El treball que realitzem actualment les ADFs en prevenció d’incendis forestals i en la gestió de
les emergències, ha de considerar-se d’utilitat publica i son treballs que es poden classificar
d’alta sensibilitat per la projecció que tenen en la seguretat de les persones, els bens i el
patrimoni natural del País. Aquest fet obliga a clarificar i definir uns mínims comuns en com ens
hem d’organitzar, com ens hem de coordinar entre nosaltres i amb les administracions que ens
donen suport, com hem d’actuar en les diferents tasques en que participem voluntàriament o en
les que som requerides, o com han d’esser els equips de protecció i de material que hem de tenir
per no comprometre la nostra seguretat i la dels companys amb els que estem actuant.
La intervenció en la gestió de les emergències, incendis forestals, ventades, aiguats, nevades i
altres desastres naturals, comporta un risc específic a la seguretat vital dels voluntaris que hi
participen, aquest fet es el que origina un fet diferencial amb d’altres agrupacions de voluntaris
existents en el País i per tant justifica àmpliament una doctrina legal concreta i dirigida a les
ADFs sobre les accions que puguem realitzar, ja que han d’estar íntimament lligades amb els
dispositius i funcions que realitzen els equips de prevenció i els de gestió de les emergències del
País.
La nostra dualitat al considerar els treballs que realitzem en temes de prevenció, abans de.., i
d’extinció, durant l’incendi forestal o altres emergències, obliga també a una coordinació dual
amb les administracions competents que ens donen suport. En aquest sentit es necessària una
normativa jurídica que especifiqui que l’activitat que desenvolupem les ADFs en matèria de
prevenció d’incendis forestals ha d’estar coordinada, dirigida i potenciada per l’administració
competent en aquesta matèria i en igual direcció, l’assistència i resposta a les emergències ha
d’estar coordinada, dirigida i potenciada per l’administració competent en la matèria.
D’altra banda, també es necessari dotar a les ADFs d’una norma jurídica acord amb als canvis
realitzats des de la seva creació, de tal forma que fixi i reguli com sens hem de constituir,
reconegui el voluntariat que en forma part, estableixi les nostres finalitats, els òrgans de
govern mínims, la nostra adscripció a un registre oficial, les obligacions i compromisos a
que ens comprometem així com el foment i les ajudes que podem gaudir de les diverses
administracions publiques per mantenir i desenvolupar les nostres funcions.

Es per tot això que reclamem a les administracions publiques:
-

El treball conjunt entre ADFs i Administracions en tot el que afecti a la regulació de les
ADFs

-

El reconeixement que es mereixen les ADFs com a entitats de voluntariat organitzat i
format al servei del país.

-

Es redacti una llei o decret de regulació de les ADFs, les Federacions i el Secretariat i que
contempli entre d’altres:
o

Actualització dels models d’estatuts.

o

Actualitzi les nostres funcions a la realitat de serveis que donem al país.

o

El paper de les ADFs als incendis forestals com a membres del grup d’intervenció
que realitzem tasques de primera intervenció i suport a l’extinció. Doti a les ADFs
de plena presencia als diferents òrgans com el CCB, CCA, CECAT i d’altres per una
correcte coordinació entre tots els actuants.

o

Les ADFs com a membres dels grups d’intervenció en diferents emergències com
ara de suport en ventades, nevades aiguats i altres desastres naturals quan
s’activen els plans d’emergència municipals al territori i se’ns inclogui als plans
d’emergència com el Vencat, Neucat, Inuncat i altres.

o

La relació de col·laboració amb el departament d’acció climàtica i el departament
d’interior o els departaments competents en funció de les nostres funcions.

o

La cadena de comandament i responsabilitats en les actuacions on participem

o

Les assegurances d’accidents i responsabilitat civil, de voluntaris, coordinadors i
juntes.

-

Es reconeixi el voluntariat dins la regulació de les ADFs per tal que els voluntaris tingui
veu i vot dins les juntes de les ADFs i se’ls reconegui com a membres de ple dret.

En data ______ de ____________ de 2022, l’entitat ______________________________________
______________________________________________________ signa el present manifest en
senyal de suport.

