Què és l'ADF GARRAF?
Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions, sense ànim de lucre,
formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris. En el cas de l'ADF
GARRAF està formada pels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i de Canyelles.

L'ADF Garraf es membre de la Federació d'ADF Penedès-Garraf.
Objectius i finalitats de les ADF

- 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 del Medi Natural 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 forestal
Àmbit d'actuació d'una ADF

L'àmbit territorial d'una ADF pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses
forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d'una ADF:
- Els propietaris forestals

- Els ajuntaments
- Les associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
- Les organitzacions professionals agràries
- Les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al
municipi o als municipis en qüestió.
Actuacions de l'ADF GARRAF

- L'ADF Garraf actua en el Pla de Prevenció d'Incendis Municipals (obres
d'arranjament de camins forestals, gestió forestal, etc.),
- Realitza vigilància i tasques d'informació en la prevenció d'incendis forestals,
- Fa intervenció i suport en la extinció d'incendis forestals.
- Actua en tasques de gestió forestal i suport en la millora dels boscos.
- Participa i col·labora amb tasques de millora del medi natural (participació activa amb
arranjament de camins a l'Ortoll a Vilanova i la Geltrú , etc.)
- Participa amb d'altres ADF del territori.
Per portar a terme les actuacions l'ADF es reuneix periòdicament mitjançant la Junta
Directiva, i tots els seus membres tenen dret i vot a través de les assemblees.
L'ADF Garraf disposa de material divers i vehicles adequats per a la prevenció
d'incendis forestals.
L'equip humà de voluntaris forestals estan acreditats per la Generalitat de Catalunya i
disposen de la formació adient. Tots/es ells participen activament en les intervencions i
activitats de les ADF's.
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