DEFINICIONS
Introducció

Sovint els mitjans de comunicació i la ciutadania en general no té clar qui es qui dins de
l’àmbit del medi natural i les tasques que hi desenvolupa, quan quelcom és noticia. Això
crea certa confusió pel que fa al rol de cadascú: els agents rurals amb els guardes de camp,
podem llegir que els forestals van extingir l’incendi, etc...
Tot seguit fem un petita pinzellada de les diferents denominacions existents acompanyada
d'una fotografia il·lustrativa.
Denominacions
•

Agent forestal, agent mediambiental, guarda forestal
Aquesta denominació és l’equivalent a la d'Agent Rural i que podem trobar en
algunes comunitats autònomes.

•

Guarda de parcs
Aquesta denominació fa referència als vigilants / informadors que trobem als parcs
naturals que pertanyen a la diputació de Barcelona (en concret son 12 parcs que
gestiona l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona). Hi són
durant tot l'any. (falta foto)

•

Vigilant forestal o PVI.
Personal que es contracta específicament per a la temporada d'estiu per tal de
reforçar la prevenció i detecció
d'incendis forestals en àrees concretes
del territori.

•

Guarda de “coto”, Guarda particular de camp, Guarda rural
Personal de seguretat privada que
desenvolupa la seva feina en les àrees
privades de caça.

•

Agrupació de defensa forestal (ADF)
Molt sovint aquesta denominació la trobem com a “agent de defensa forestal”, que
no existeix. Els membres
de les agrupacions de defensa
forestal són personal voluntari
que realitza tasques de
prevenció i extinció d'incendis.
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•

Auxiliar forestal
Personal de reforç dels bombers que es
contracten
durant
la
campanya
de
prevenció d'incendis de l'estiu.

•

GEIF
Grup d'Extinció d'Incendis Forestals de l'Associació Ciutadana de Vigilància
d'Incendis Forestals del Penedès. Donat que Vilafranca del Penedès no disposa de
massa forestal suficient, no es va poder crear una ADF, per
això el GEIF es va fundar
com una associació.

•

Seprona (“Servicio de protección de la naturaleza”)
Són els membres de la guàrdia civil que s’encarreguen del compliment de les
disposicions sobre la conservació de la natura i el medi ambient a tot el territori
nacional.

