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Equip responsable del cas d’estudi:
CTFC
Resum del cas d’estudi:
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són una institució amb un llarg recorregut i molt
implantades des de fa anys a Catalunya. En els anys 60, consistien en agrupacions de propietaris
forestals que s’ajudaven els uns als altres per protegir-se dels incendis. Des de 1986, aquestes
agrupacions estan oficialment regulades pel govern autonòmic. Avui dia, alguns d’aquests grups van
fins i tot més enllà de les seves funcions originalment previstes (actuacions de prevenció d’incendis i
suport a l’extinció) i estan establint noves aliances amb actors del territori. Aliances que resulten en
una millora del benestar de les seves comunitats.
Més informació
Web oficial del Secretariat
Sobre la zona:
Les ADF estan repartides per tot el territori català. Catalunya està situada en el nord-est peninsular, i
compta amb 7 500 000 1 d’habitants. D’acord amb la classificació d’OECD urbana-rural, només una
de les 4 províncies està classificada com a predominantment urbana (Barcelona). Girona i Tarragona
estan classificades com a intermèdies, i Lleida com a predominantment rural. La província amb
major superfície forestal és Lleida (37.9% del total), seguida de Barcelona (25,5%), Girona (21,1%) i
Tarragona (16,4%). Les primeres ADF van aparèixer a la Catalunya Central, a la comarca del Solsonès
(Lleida) i el Bages (Barcelona). El 76% de la superfície d’aquestes comarques està cobert de bosc.
Aquesta zona es caracteritza per la baixa densitat de població, especialment el Solsonès, i la forta
afectació dels processos de despoblament, augmentats per la crisi econòmica. La zona es troba
allunyada de les principals vies de comunicació (trens d’alta velocitat, ports i aeroports) i dels
centres de presa de decisions, que es troben a Barcelona.
Mes informació de la zona
Comarca del Bages
Comarca del Solsonès
Comarca del Moianès

Ubicació de les comarques de la Catalonia central, on van sorgir les primeres Agrupacions de Defensa Forestal.
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Neteja de camins. Exemple del tipus de treballs que fan les ADF habitualment. © @federacioADF_PG
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