
L’Agrupació de Defensa Forestal “la Carrerada” ¹, som una ADF jove 
creada l’any 2015, continuació de la tasca engegada per l’entitat sense ànim 
de lucre GEIF - Agrupació Ciutadana d’Incendis Forestals creada l’any 
1999, i amb el suport del grup ecologista Bosc Verd i els Ajuntaments de 
Vilafranca del Penedès, la Granada i les Cabanyes.

Les Agrupacions de Defensa Forestal ADF són associacions formades per 
propietaris forestals i pels ajuntaments dels municipis del seu àmbit territo-
rial, tenen com a �nalitat la prevenció i la lluita contra incendis.

La nostra ADF realitza tasques de vigilància, prevenció i extinció d’incen-
dis forestals a les comarques de l’Alt, Baix Penedès i Garraf; i és membre de 
la Federació d’ADF del Penedès i Garraf.

¹ Carrerada: Camí ramader, que segueix el bestiar quan puja a muntanya o en baixa. 
  De�nició segons diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans.

Fotogra�es: Aina Mestres, Carles Fortuny Fotògraf (https://www.carlesfortunyfotograf.com/)
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Amb el suport dels Ajuntaments de Vilafranca del Penedès, la Granada, les Cabanyes i les entitats GEIF i Bosc Verd.

+30
voluntaris

som

Els nostres OBJECTIUS són: 

Sensibilització sobre el risc 
d’incendi i la necessitat de tenir 
cura del bosc.

Serveis de vigilància. Es fan 
durant l’època de risc d’incen-
dis, en dies con�ictius, festius o 
dies amb condicions climàti-
ques adverses, realitzades amb 
els nostres vehicles preparats 
amb equips d’extinció.

Prevenció, localització de 
situacions de risc i intervenció 

el més ràpid possible en cas de foc, col·laborant amb el cos d’Agents Rurals i 
Bombers de la Generalitat en la seva extinció.

Neteja del bosc i reforestació. Realitzem diverses jornades durant tot l’any 
obertes al públic per a què la ciutadania pugui passar una jornada al bosc amb 
la família i amb la guia dels nostres voluntaris.

Es realitzen serveis preventius en molts actes lúdics i festius dels nostres 
municipis on s’utilitza material pirotècnic que pot comportar risc d’incendi.

Fotogra�es: Aina Mestres, Carles Fortuny Fotògraf (https://www.carlesfortunyfotograf.com/)


