
El PROJECTE DE “EL BOSC I L’HORT DE LES ESCOLES” DE 
SANT SADURNÍ GUANYA EL PREMI JORDI PEIX AL MILLOR 
PROJECTE DE SENSIBILITACIÓ AMBIENTAL 2019 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El dissabte dia 23 de novembre a Sant Andreu de la Barca es va fer l’acte de
lliurament  dels  XXIII  premis  de  prevenció  d’incendis  forestals  2019  de  la
Diputació de Barcelona presidit per la seva presidenta Núria Marín. 

El projecte del Bosc i l’Hort de les escoles de Sant Sadurní, presentant per la
Federació  d’ADF  Penedès  Garraf  va  guanyar  el  premi  Jordi  Peix  al  millor
projecte de sensibilització ambiental. Aquesta modalitat del premi rep el nom
del que va ser Director General de Medi Natural de la Generalitat artífex de la
creació de les Agrupacions de Defensa Forestal l’any 1986 per donar resposta
a la gran quantitat d’incendis que es van produir aquell any a Catalunya.

L’Escola  Vedruna  de  Sant  Sadurní  i  la  seva  AMPA  han  estat  els  grans
impulsors d’aquest projecte on hi estan treballant des de fa un any amb tots els
alumnes de la seva escola de totes les edats.   

Es  tracta  una  nova  manera  d'aprendre  fora  les  aules  de  l'escola.  A  plena
natura.  Sota  un  nou  concepte  "EDUCACIÓ  VITAL".  Basat  en  la  doctrina  i
tendència  de  Rosa  Sensat.  A  través  de  la  vivència,  l'experimentació  i  la
convivència.  Estimulació  els  sentits,  reforç  de  vitalitat,  potenciant  la  salut  i
permetent un gran desenvolupament cognitiu.  Una tendència educativa amb
cada cop més adeptes a Europa, on per exemple a Anglaterra ja han establert
de forma obligatòria un dia a la setmana educar fora de l'aula. I al Japó han
establert com a teràpia al sistema nacional de salut el contacte amb els boscos
i  la  natura.  Aquesta  és  la  filosofa  del  projecte  guanyador  de  sensibilització
ambiental en un espai cedit per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a la finca
de  Can  Mas  de  la  Riera  configurat  per  unes  5  hectàrees  de  diferents
ecosistemes naturals on es poden trobar vegetació de ribera, bosc de pi blanc,
matollar,  horts,  bassa  natural  d’amfibis,  i  la  riera  Lavernó.  Un  espai
d’aprenentatge per les escoles que millorarà l’entorn natural. Aquest projecte va
ser ideat inicialment per l’associació ADEMA ja fa un temps, i va ser impulsat
definitivament per l’ADF i l’AMPA Vedruna St Sadurní, on l’Escola Vedruna hi
ha cregut des del principi  i  hi ha apostat decididament iniciant aquesta curs
passat  els  seus  aprenentatges  i  activitats.   Ara  s’hi  van  adherint  la  resta
d’escoles de la vila.

El guardó va ser recollit de mans del Diputat de l’Àrea d’Espais Naturals Pere
Pons,  per  Ramon Torrents,  president  de  la  Federació  d’ADF,  Xavier  Xortó,
president  de  l’ADF Sant  Sadurní,  acompanyat  per  la  seva  filla  Xènia Xortó
alumne de l’Escola Vedruna, primera escola impulsora del projecte.



També va ser guardonada a l’Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera
pel projecte Ampliació de les zones d’actuació del Pla de prevenció d’incendis
forestals del municipi, amb el Premi Rossend Montané.  I el Sr. jaume Gallofré
de l’ADF Terrassa va rebre el premi honorífic Josep M de Castellarnau per la
seva trajectòria al llarg de la seva vida vinculada a l’ADF com a impulsor de
l’Agrupació de Voluntaris  de Terrassa després de l’incendi  al  Parc de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac de 1986 i des de llavors ha participat en totes les
campanyes d’estiu i en la elaboració de cartografia de la comarca del Vallès.

En  l’acte  de  lliurament,  la  presidenta  Núria  Marín  va  felicitar  a  les  ADF
premiades, recordant el treball que aquestes entitats voluntàries realitzen en la
prevenció  d’incendis  forestals, dient  que amb les  ADF s’ha  fet  un  gran salt
endavant en la prevenció dels incendis forestals i hem reduït significativament
tant el risc d’incendis com la superfície cremada. “En aquest sentit, podeu estar
ben satisfets per la part que us toca d’aquest èxit”, va afegir.

Marín també va ressaltar que «el territori de Barcelona és emblemàtic del futur
que  es  dibuixa  davant  el  canvi  climàtic:  tenim  una  regió  metropolitana
densament  urbanitzada,  molt  poblada  i  amb  un  fort  lideratge  econòmic,  al
costat d’un extens territori forestal de gran valor paisatgístic i que actua com a
pulmó natural.  Créixer  de  manera  sostenible,  sense  causar  danys  ecològic
irreparable,  és  la  filosofia  dels  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible
assenyalats per Nacions Unides per a 2030 i que són la divisa del nou mandat
de la Diputació de Barcelona»

Un total d’onze projectes optaven a aquesta 23 edició dels Premis de Prevenció
d’Incendis Forestals que la Diputació de Barcelona convoca anualment amb
l'objectiu  de  guardonar  la  tasca  que  realitzen  les  Agrupacions  de  Defensa
Forestal (ADF), les Federacions d’ADF i les persones que en formen part.


