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Actualitat

L'ADF de Castellar rep un reconeixement per la tasca feta en la
prevenció d'incendis

Dimarts 2 de desembre de 2003
La Diputació de Barcelona ha premiat l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF de
Castellar per la bona tasca que ha desenvolupat aquesta temporada en matèria de
prevenció d'incendis. L'acte de lliurament de premis es va fer diumenge passat a
Manresa, en el marc d'una festa que reconeix la tasca d'aquestes entitats de
voluntaris, i que va aplegar més de 600 persones. L'ADF 113 de Castellar ha rebut
un accèssit i la quantitat de 1.200 euros, per l'arranjament, la primavera passada, del
camí que uneix Les Basses del Barceló amb Els Gorgs Blaus, que forma part del
terme municipal de Castellar i Sant Llorenç Savall. L'entitat dóna continuïtat a
l'antiga associació de propietaris forestals de Castellar dins el Servei Local de
Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals, creat l'any 1961. L'ADF es dedica a
l'elaboració i l'execució col·lectiva dels programes de vigilància i prevenció
d'incendis, a actuacions urgents en incendis i reforestacions dels terrenys afectats.
També col·labora activament en l'aplicació de mesures dictades per la Direcció
General del Medi Natural o de qualsevol altre organisme amb competències, i en
campanyes de divulgació entre els propietaris dels terrenys forestals. Altres tasques
de l'ADF són la determinació d'àrees forestals de major perill, situació dels nuclis de
població i de les indústries, llocs de vigilància, guardes forestals que actuen en el
terme dependent de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat i del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. També
determina els punts disponibles per al proveïment d'aigua i el tipus d'accés, les vies
de comunicació i la situació de les pistes forestals.
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