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Ja hem acabat el primer any d’existència de la nostra associació i no podem estar més orgullosos. 

Ha estat un inici potent, amb empenta i amb molta feina. Però també amb molta implicació, molt 

d’esforç i molta voluntat per fer les coses ben fetes, tant per part nostra, com per part dels nostres 

voluntaris i per part del nostre ajuntament i Policia Local. 

 

 

La formació d’aquesta associació va sorgir d’una reunió amb el regidor Martí Aldrich a qui devem 

un agraïment en majúscules per la seva implicació. Des de llavors, ell ha posat tota la voluntat i 

esforç i tot el que estava a la seva mà per tirar endavant aquest projecte que ha començat amb tant 

bon peu, i que no hagués estat possible sense la confiança de l’alcalde de Begur, el Sr. Joan Manuel 

Loureiro, a qui també donem les gràcies per creure-hi i donar força a l’entitat, així com per 

participar tant activament en les nostres reunions i trobades. En definitiva, no podem estar més 

orgullosos del nostre ajuntament que ha dipositat en nosaltres la important tasca de formar 

l’associació de voluntaris de Protecció Civil, ens ha aportat tot el material necessari per començar 

amb qualitat, així com els vehicles cedits per la Policia Local. 

 

 

Seguint en la línea d’agraïments, tampoc volem deixar d’agrair al cap de la Policia Local, el Sr. 

Antonio Martínez, i als agents que la conformen, la confiança que han bolcat en nosaltres i la bona 

rebuda i companyerisme que han mostrat envers els nostres voluntaris. Des del començament hem 

cregut un dels pilars pel bon funcionament de l’associació és la confiança i complicitat d’aquest cos 

i que la nostra tasca no pot ser duta a terme sense el seu suport, per això, us agraïm enormement 

que ens hàgiu acceptat com ho heu fet. És un plaer treballar al vostre costat. 

 

 

I com no podia ser d’altre manera, no podem estar més agraïts als nostres voluntaris. Gràcies per 

embarcar-vos en aquest viatge i donar el vostre cent per cent per cobrir els diferents serveis amb el 

major nombre de personal. Estem molt satisfets de la resposta que hem tingut per part dels veïns i 

esperem que aquest any que encetem, més gent s’apunti a formar part d’aquesta gran família i 

vulgui compartir experiències amb nosaltres ajudant als veïns i visitants del municipi. L’activitat 

voluntària és la base de l’associacionisme i sense els voluntaris res d’això seria possible.  

 

 

Per acabar, no ens volem deixar a les nostres famílies. Gràcies per cedir-nos part d’aquest temps 

dels nostres voluntaris que és tant vostre. Sense la vostra paciència, confiança i estima no podríem 

haver fet el que hem fet, vosaltres ho heu fet possible.  

 

 

Per això, a tots, moltíssimes gràcies. 



Què és  
AVPC Begur? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Introducció i objectius 
 

 

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur és un grup de 12 voluntaris format amb 

l'objectiu de prevenir, formar i col·laborar en situacions d'emergències o de risc al municipi de 

Begur i les seves platges i està reconeguda com a única associació de voluntaris de protecció civil 

vinculada al municipi per l'Ajuntament de Begur i inscrita al registre especial d'associacions de 

voluntaris de protecció civil de Catalunya amb el número 112. 

 

Aquesta activitat s’engloba n la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que  

possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les 

associacions del voluntariat de protecció civil, definides en l’article 55 com les constituïdes d’acord 

amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració 

desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat. 

 

Així mateix, i de conformitat amb el previst en el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova 

el Reglament de les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya (AVPC d’ara 

endavant), la finalitat d’aquestes associacions és la col·laboració regular del voluntariat de 

protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions 

corresponents en matèria de protecció civil. En aquest sentit, les AVPC han de desenvolupar les 

seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial en el marc dels plans de protecció 

civil d’aquest àmbit.  

 

L’actuació prioritària que ha de dur a terme el voluntariat de protecció civil en situació de risc o 

emergència és en primer lloc l’atenció a la població afectada i especialment als evacuats, destinant 

de forma prioritària els seus recursos humans i materials a preparar els centres d’acollida  i, arribada 

la necessitat, a la gestió i posada en funcionament d’aquests. 

 

Un cop garantida l’acollida dels evacuats es podran realitzar la resta d’actuacions prioritàries dins 

de les tasques logístiques, que en conjunt són les següents: 

a) Gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada. 

b) Informació a la població 

c) Seguiment i senyalització del risc 

d) Trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents (fora de la zona calenta) 

e) Gestió del voluntariat ocasional 

 

Un cop garantides les actuacions prioritàries del grup logístic indicades a l’apartat anterior, les 

AVPC podran desenvolupar la resta d’actuacions pròpies del grup logístic d’acord amb els plans de 

protecció civil i que es detallen tot seguit: 



a) Reducció del risc 

b) Organització i coordinació de dispositius municipals de recerca de persones. 

c) Provisió de recursos per la prestació dels serveis bàsics a la població i per 

l’actuació dels altres grups 

d) Adequació d’espais per la gestió de l’emergència 

e) Suport emocional. 

f) Altres tasques de desenvolupament de les funcions pròpies del grup logístic 

dels plans de protecció civil. 

 

 
 

 

En dispositius preventius per actes o episodis de risc i en situació d’emergència, amb caràcter 

addicional a les tasques logístiques, i sempre i quan aquestes estiguin garantides i a requeriment de 

les autoritats de protecció civil (locals o de la Generalitat) les AVPC podran realitzar actuacions de 

suport a altres operatius que pertanyen als grups d’actuació (grup d'ordre, grup sanitari i grup 

d'intervenció) dels plans de protecció civil, locals o de la Generalitat. 



 

 

Voluntaris  



President 

Josep Garcia Rael 

Tècnic en Emergències Sanitàries 

 

Vicepresident 

Ramon Rovira de Eugenio 

Infermer 

 

Secretària 

Belén Ruiz Caraballo 

Tècnic en Emergències Sanitàries 

 

Eduard Sabater i Gisset 

Tècnic en Emergències Sanitàries 

 

Xavier Berengüí Torres 

Tècnic en Emergències Sanitàries 

 

Alexandre Montferrer de la Peña 

Professor universitari   

 

Álex Montferrer Domingo 

Tècnic informàtic 

 

Oliver Martínez Costas 

Tècnic de telecomunicacions 

 

Xavier Jardí Ramos 

Bussejador professional 

 

Josep Pereira Guerrero 

Constructor 

 

Pol Garcia Constansó 

Estudiant 

 

Derar El Koumssi 

Estudiant 

 

 

Tots els nostres voluntaris tenen o estan en procés d’obtenir el Curs Bàsic de Protecció 

Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada de 70 hores, en el 

que se’ls forma en matèria de Protecció Civil, atenció sanitària immediata, extinció 

d’incendis amb extintors i factors de la personalitat.  



 

 

 

 

 

Registre  
d’activitat 
 

 

 

 



Serveis realitzats 
 
 
En el primer any d’activitat, des de la nostra formació el mes de Març, hem realitzat un total de 30 
activitats de diversa tipologia: Serveis preventius, activacions del CECAT i dispositius de prevenció 
sumant més de 150 hores d’activitat voluntària. 
 

 
Les tasques a desenvolupar tant en serveis preventius, com en dispositius de prevenció o 
emergències estaven coordinades a les indicacions del cap de la Policia Local o de l’agent de més alt 
rang responsable del servei en el que ens trobàvem, destacant entre altres: 
 

 Donar informació a veïns i visitants en actes de gran afluència, així com garantir la seguretat 
dels assistents i servir de vincle amb la Policia Local. 

 Control del trànsit a passos de zebra amb molta afluència, assegurant la seguretat dels 
vianants i la fluïdesa del trànsit de vehicles. 

 Talls de carrer puntuals donant informació del motiu del tall als vehicles que intentessin 
accedir i cedint el pas als que tinguessin autorització o residència a la zona accessible. 

 Patrulla a peu o amb vehicle per zones delimitades per tal de detectar situacions de risc i 
alertar o informar als cossos d’emergències responsables. 

 Seguiment o obertura de pas a rues o concentracions de persones a peu o amb vehicle, per 
tal de fer seguir el circuit estipulat i garantir la seguretat de la multitud. 

 Realitzar una primera valoració i assistència sanitària a aquelles persones que ho precisin, 
així com garantir l’arribada del servei d’emergències mèdiques o de l’empresa responsable 
de la cobertura sanitària en esdeveniments de risc previsible. 

 Totes aquelles tasques que, a criteri dels cossos d’emergències, precisin del suport dels 
nostres voluntaris per la seva resolució. 

Serveis 

preventius (22) 

Emergències 

(2) 

Dispositius de 

prevenció (6) 



Serveis Preventius 
 
 
Partit de Futbol 11/06/2016 3h 1 voluntari 
Prèvia MARNATÓN eDreams 11/06/2016 4h 3 voluntaris 
MARNATÓN eDreams 12/06/2016 8h 7 voluntaris 
Cursa Sant Pere Safata 25/06/2016 3h 3 voluntaris 
Cursa Pujaibaixa 26/06/2016 7h 5 voluntaris 
Tobogàn urbà d’aigua 03/07/2016 3,5h 3 voluntaris 
18ª Travessa S’Eixugador – Aiguafreda 17/07/2016 4,5h 4 voluntaris 
Inauguració festival de música 29/07/2016 2h 3 voluntaris 
Concert Neus Mar 17/08/2016 2h 2 voluntaris 
Festa Aiguafreda 17/08/2016 4,5h 1 voluntari 
Travessa nocturna Sa Riera – Illa Roja 18/08/2016 2,5h 4 voluntaris 
Concert Maite Martin 21/08/2016 2h 4 voluntaris 
Fira d’Indians 02/09/2016 10h 5 voluntaris 
Fira d’Indians 03/09/2016 16h 7 voluntaris 
Fira d’Indians 04/09/2016 16h 4 voluntaris 
Diada de Catalunya a Salt 11/09/2016 6h 4 voluntaris 
Oncotrail 01/10/2016 6h 5 voluntaris 
Kids Race Black Peack a Forallac 23/10/2016 6h 2 voluntaris 
Enduro Race a Vulpellac 26/11/2016 5h 3 voluntaris 
Marxa col·legi Barceló i Matas a Regencós 27/11/2016 5h 3 voluntaris 
Marxa del arrossars de Pals 04/12/2016 5h 5 voluntaris 
Travessa de Cap d’Any a Sa Riera 21/12/2016 2h 3 voluntaris 

 
 

Dispositius de prevenció 
 
Vigilància forestal (Pla Alfa 2) 13/07/2016 5h 1 voluntari 
Onada de Calor 19/07/2016 5h  2 voluntaris 
Onada de Calor 20/07/2016 5h 2 voluntaris 
Onada de Calor 21/07/2016 5h 2 voluntaris 
Vigilància forestal 30/07/2016 5h 2 voluntaris 
Presència i vigilància pel municipi 12/08/2016 3,5h 2 voluntaris 
 
 

Emergències 
 
Foc forestal a Vilopriu  30/07/2016 4h 4 voluntaris 
Recerca persona desapareguda a Pals 14/11/2016 1,5h 4 voluntaris 
 
 
 
 



Difusió i sensibilització 
 
 
La feina de difusió i sensibilització a la població en matèria d’Emergències i Protecció Civil s’ha 
centrat en la nostra pàgina de facebook. 
 

 
 
En ella hi hem publicat consells i alertes de Protecció Civil, avisos de Situació Meteorològica de 
Perill, consells de salut, recomanacions en matèria de seguretat, informació rellevant pel municipi 
i seguiment de la nostra activitat. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



En 11 mesos hem arribat als 255 seguidors amb un abast de les publicacions de més de mil 
persones en algunes publicacions. 
 
El contingut l’hem extret de portals oficials de la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya, els bombers de la Generalitat de Catalunya, el Servei Meteorològic de 
Catalunya i de l’Institut Català de la Salut. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



També hem elaborat una sèrie d’avisos en format fotografia personalitzats amb el nostre escut 
relacionats amb les situacions de risc més comuns al nostre municipi. 
 

 
 

 



 
Recursos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Vehicles 
 
Comptem amb dos vehicles logotipats, amb dispositius lluminosos i sirenes d’emergències , els dos 
procedents del parc mòbil de la Policia Local: 
 
PCV001 
 
Es tracta d’un vehicle 4x4, molt adequat per desplaçar-se pel municipi i les diferents cales, així com 
per les pistes forestals. 
 
Aquest vehicle ens permet desplaçar el personal als diferents serveis preventius que hem anat 
realitzant, així com respondre a avisos que hagin pogut sorgir en el transcurs d’aquests o que ens 
hagi activat el CECAT. 
 
Està dotat amb equipament suficient per realitzar una primer atenció sanitària a l’espera dels 
serveis d’emergències mèdiques, així compta amb: 
 

 Motxilla sanitària 
 Desfibril·lador 
 Cascs de Protecció 

 
PCM001 
 
Motocicleta tipus scooter ideal per desplaçar-se amb celeritat en situacions de molta densitat de 
visitants al municipi. Gràcies a la seva mida, aquest vehicle ens permet fer el seguiment de rues, 
realitzar talls de trànsit puntuals i acudir a avisos en menor temps que amb un automòbil. 
 
 

 
 
 



Material d’intervenció 
 
 

Per dur a terme la nostra activitat han anat sorgint necessitats que hem anat suplint incorporant aparells i 
novetats a la nostra associació per tal de facilitar la feina als voluntaris, professionalitzar la nostra tasca i 
obrir el ventall de possibilitats. 

Així, al tancament d’aquest primer any disposem de: 

EQUIP DE TELECOMUNICACIONS 

Cessió per part de la Policia Local de 11 emisores de radio per tal de facilitar la comunicació a distància dels 
diferents indicatius, permetent l’expansió del dispositiu i la comunicació directa amb la comissaria, fet 
indispensable pel bon transcurs dels serveis. 

 

LLANTERNES AMB CON DE SENYALITZACIÓ 

La quantitat de serveis que transcorrien durant la nit i el 
tipus de tasca que duiem a terme va fer necessària la 
incorporació de 6 llanternes amb cons de senyalització 
que permeten la iluminació en situacions de llum 
escassa, així com el suport al control del trànsit en espais 
poc iluminats per tal de garantir la seguretat dels 
voluntaris. 

 

CASCS DE PROTECCIÓ 

Incorporació de dos cascs de protecció per poder intervenir o donar suport en una primera assistència a 
accidents de trànsit o situacions de risc potencial o previsible. 

 

EQUIPS D’AIGUA 

També vam incorporar dos equips d’aigua per tal d’aportar més protecció i visibilitat als voluntaris en dies de 
pluja intensa, ja que figures com el motorista o voluntaris responsables del control del trànsit es trobaven 
exposats a la pluja durant moltes hores en determinats serveis preventius. 



Material sanitari 
 
La nostra associació compta amb 4 Tècnics en Emergències Sanitàries i 1 Infermer.  
 
És per això que, emmarcats en el punt 1.2.3. Actuacions de suport als altres grups d’actuació de la 
“Nota Informativa sobre les activitats i actuacions concretes que han de desenvolupar els voluntaris 
de Protecció Civil de Catalunya” que estableix les Actuacions de Suport al grup sanitari i participació 
en dispositius preventius sanitaris, disposem de material sanitari per poder realitzar una primera 
assistència d’acord als nostres coneixements i formació. 
 
MOTXILLA SANITÀRIA 
 
Es tracta d’una motxilla de Suport Vital Bàsic amb material de cures i de valoració i estabilització. 
Compta amb: 
 

- Guants de Nitril S-M-L-XL 
- Joc de cànules orofaríngies del 0 al 5. 
- Baló ressuscitador amb mascareta, reservori i 

tubuladura. 
- Tensiòmetre digital. 
- Pulsioxímetre. 
- Glucòmetre amb llancetes i tires reactives. 
- Llanterna per valoració  de pupil·les. 
- Termòmetre digital. 
- Tisores de roba. 
- Pinces. 
- Gasses estèrils. 
- Sèrum fisiològic d’irrigació. 
- Bosses de fred instantani. 
- Mantes tèrmiques. 
- Benes de krepe. 
- Esparadrap. 

 
 
 
DESFIBRIL·LADOR 
 
Comptem també amb un desfibril·lador Extern 
Semiautomàtic indicat pel tractament de l’aturada cardíaca 
complementari a les maniobres de Ressuscitació 
Cardiopulmonar (RCP). Un aparell indispensable i cada cop 
més present en torres fixes als carrers degut a la seva 
importància. 



 
 


