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Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Begur

AJUNTAMENT

DE BEGUR

CARTA DEL PRESIDENT I CAP D’UNITAT
És un honor poder escriure aquestes línies com a president de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur, de la
mateixa manera que és un gran honor per mi el fet de
representar als 22 veïns i veïnes de Begur que en el seu
moment van decidir fer quelcom més pel seu poble i es van
sumar a aquesta gran família que som ara.
Quan, amb en Ramon Rovira, vam decidir muntar aquesta
associació, en cap moment ens haguéssim pensat que
arribaríem on som ara, amb vint-i-dos voluntaris fantàstics,
dos vehicles i una base amb material i voluntat suficients per
donar resposta a les necessitats de Protecció Civil del municipi
de Begur.
I si tot això és possible, és gràcies a l’inestimable suport de
l’Ajuntament de Begur, encapçalat per excel·lentíssim Sr. Joan
Manuel Loureiro, alcalde de Begur, però molt especialment
gràcies al Sr. Martí Aldrich, Regidor de Governació, Salut,
Esports i Seguretat Ciutadana que en el seu dia va creure en el
projecte i que des de llavors ens ha donat tot el seu suport i
ha apostat per nosaltres.
I per últim, i no per això menys important, donar les gràcies a
les famílies dels voluntaris, les nostres famílies, que quan
sortim amb l’uniforme taronja a ajudar al poble sense rebre
res a canvi, ho entenen i cedeixen una part del seu temps
perquè ho puguem fer. Gràcies, de debò.
Aquest any ha estat especialment profitós per l’associació.
Hem assolit totes les fites que una associació de voluntaris de
Protecció Civil pot assolir, i és que hem passat de fer
únicament serveis preventius i emergències a poder oferir a la
població formació en protecció civil, sanitat i emergències,
organitzar actes de conscienciació al municipi amb afluència
més que acceptable i hem format part de la planificació
d’emergències al municipi amb la posada en marxa del
DUPROCIM, el document únic de Protecció Civil Municipal.
La memòria que presento a continuació és un resum dels fets
més rellevants d’aquest 2017, dels que me n’orgulleixo
enormement, i que sense la implicació dels voluntaris res no
hagués estat possible.

Sr. Josep Garcia Rael
President de l’AVPC Begur
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Aquest any hem sofert un increment important de voluntaris, situant-nos de 12 voluntaris al
tancament de l’any 2016 fins a 22 voluntaris aquest 2017.
Dos voluntaris es van donar de baixa per motius personals i 10 persones van fer la sol·licitud per
formar part de l’associació en qualitat de voluntaris de Protecció Civil.
Del total de nous voluntaris, 4 han realitzat el Curs de Formació Bàsica en matèria de Protecció Civil
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a Mollet del Vallés, és a dir que actualment hi
ha 11 voluntaris titulats o en procés d’obtenir el títol.
Aquest curs té una durada de 70 hores, de les quals 50h són en format virtual i 20h repartides en 4
sessions presencials de 5 hores de durada cadascuna a diversos punts de la província com el parc de
bombers de Banyoles o la Seu Central de la Generalitat de Catalunya a Girona i un examen final a
l’ISPC.
El programa d’aquest curs està adreçat a proporcionar els coneixements teòrics i pràctics per poder
exercir com a voluntaris/àries de Protecció Civil i consta de:







La protecció civil a Catalunya
La protecció civil municipal i el voluntariat
Actuacions del voluntariat de protecció civil
Suport a l’atenció sanitària immediat, suport vital bàsic i ús del desfibril·lador
Factors de la personalitat per al voluntariat de protecció civil
Extinció d’incendis amb extintors

Per poder donar una resposta equitativa a la totalitat d’associacions de voluntariat de protecció
civil de Catalunya, la Direcció General atorga unes places determinades a cada associació- És per
això que no tots els nostres voluntaris poden realitzar el curs a la vegada, i mentre no disposen del
títol realitzen els serveis sempre acompanyats de voluntaris amb titulació, per tal de poder donar
resposta a totes les necessitats que puguin sorgir en el transcurs dels serveis sense oblidar la
responsabilitat que tenim encomanada ni la voluntat de participar dels nous voluntaris.
Per això, també intentem organitzar trobades de
formació per tal de mantenir actualitzat el voluntariat
amb titulació i dotar de formació als nous voluntaris. A
més, trimestralment realitzem trobades amb tots ells
a l’Espai Mas d’en Pinc per posar-los al dia de
l’actualitat de l’associació, projectes i novetats, i és on
es comenten les inquietuds, els aspectes a valorar del
transcurs dels últims mesos i permet crear un fòrum
de debat per exposar temes d’interès de l’associació.
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Els serveis preventius són la principal activitat de la nostra associació. Aquest any n’hem fet 50, el
que representaria el 76% de l’activitat total (66).
La tendència és a mantenir-nos en la constant d’uns seixanta serveis l’any aproximadament, ja que
l’any passat vam crear l’associació i vam començar l’activitat al mes de juny, tancant l’any amb 27
serveis preventius realitzats en 6 mesos.
Dispositius de
Dispositius de prevenció (5)
prevenció; 5
Emergències;
Emergències
(4) 4
Formació (5)
Actes de
divulgació
(2)

Serveis
preventius (50)

La majoria de serveis, de tipologia popular,
s’han cobert amb 4 o 5 voluntaris, excepte
els grans serveis preventius com la fira
d’Indians, la Pujaibaixa o la Oncotrail, en
els que han participat gairebé una desena
de voluntaris repartits en diferents punts o
en diferents torns.

Aquestes últimes representen un 6% del
total d’activitat ja que la majoria de
vegades, l’activació ja vé directa en
format d’emergència, en que els
voluntaris disponibles responen de
manera immediata a petició de Policia
Local.

També realitzem dispositius de prevenció
quan
tenim
avís
de
Situacions
meteorològiques de risc com onades de
calor, precipitacions abundants o ventades
i mal estat de la mar, en que, seguint les
directrius del CECAT, prealertem als
nostres voluntaris de manera localitzable
per cobrir una possible emergència en el
cas que es desenvolupi o realitzem
presència pel municipi amb dos o tres
voluntaris
per
respondre
a
les
emergències que puguin esdevenir.

Aquesta situació preveiem corregir-la
aquest any que entra, ja que hem
millorat la comunicació amb el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT) , i des de finals d’any rebem les
alertes
i prealertes dels
plans
d’emergències al correu electrònic, de tal
manera que ens podem anticipar a les
situacions de perill i organitzar els
dispositius de prevenció que siguin
necessaris.
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2.1. XIV Fira d’Indians
La Fira d’Indians de Begur és, sens dubte,
l’acte més important i multitudinari del
nostre municipi i, per tant, el que requereix
de més planificació i mobilització de
recursos per part dels serveis d’emergències
per anticipar-se a les possibles necessitats
que puguin sorgir.
Per això, a Begur es crea un pla de seguretat
conjuntament amb el Consell Comarcal del
Baix Empordà en que es mobilitzen Policia
Local, Mossos d’Esquadra, Seguretat
Privada, Protecció Civil i Creu Roja al
municipi.
Per part nostra, vam tenir de 5 a 8
voluntaris a cada torn, amb els dos vehicles
reactius juntament amb l’Ambulància de
Creu Roja.
El servei va transcórrer sense incidències
destacables durant les 30 hores que vam
cobrir de manera presencial al municipi.
Durant els 3 dies de fira vam cobrir amb un
infermer, presencial durant l’horari de servei i fora de l’horari de manera localitzable, i va ser
activat en dues ocasions per assistències sanitàries al municipi.

2.2. VIII Cursa Pujaibaixa
Un altre esdeveniment d’éxit a Begur és la cursa Pujaibaixa organitzada pel Club Excursionista Els
Perduts de Begur, que aquest any celebrava la seva vuitena edició amb més de 1600 participants.
Un recorregut circular de gairebé 15 kilòmetres amb un desnivell positiu de 850 metres, unes
característiques tècniques que fan que no tothom pugui completar-la, i les possibilitats que els
participants puguin patir indisposicions, eren elevades.
Per això, aquest any els Perduts van encarregar-nos la coordinació del dispositiu de seguretat de la
cursa a nivell sanitari. La nostra tasca es va centrar en la rebuda d’avisos i resposta a les diferents
incidències que poguessin sorgir en el recorregut coordinats amb l’ambulància de Creu Roja que
s’havia contractat.
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Per poder-ho dur a terme, vam crear un Centre de Recepció
de trucades a la nostra base, amb material de
telecomunicacions i cartografia per poder localitzar els
participants que truquessin al nostre telèfon, que tenien
gravat en el dorsal com a telèfon d’incidències.
Durant la cursa es van rebre 4 trucades de participants amb problemes, tres de les quals van ser
derivades a l’ambulància perquè realitzés l’assistència, dues d’aquestes amb el suport del nostre
vehicle dotat de personal d’infermeria, i la quarta es va sol·licitar a la policia per simultaneïtat de
serveis.
D’aquestes quatre incidències, només dues van requerir trasllat amb l’ambulància, les altres van ser
una cura al mateix lloc de l’accident i l’altre no es va trobar perquè la persona va continuar la cursa
fins al final, on va requerir l’assistència de l’ambulància a l’arribada.
En aquest servei van participar 8 voluntaris ubicats en diferents punts del recorregut i els dos
vehicles de l’associació, en els que conscients de l’alt nivell d’exigència de la prova, vam situar-hi
desfibril·ladors, sumats als de l’ambulància i el vehicle de Policia Local, amb un total de 4
desfibril·ladors cardioprotegint l’esdeveniment.

2.3. Oncotrail 2017
Coneguda a les comarques gironines pel seu objectiu altruista i cada any més multitudinària cursa
per equips que passa pel nostre municipi: la Oncotrail és una altre prova que comporta un repte per
la nostra associació i és que 1.584 participants de 196 equips s’enfronten a la prova de 100km que,
a Begur, va des del Puig de Son Rich fins la platja del Racó, passant per Sa Tuna, Aiguafreda i Sa
Riera.
Sis voluntaris amb els dos vehicles cardioprotegits van participar en el dispositiu, les funcions dels
quals es van centrar en tasques de control del trànsit donant suport a la Policia Local en diferents
punts del municipi, que va transcórrer sense incidències per la nostra part.
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2.4. VI Marnaton Edreams Begur
Un altre clàssic de les proves esportives al nostre municipi, aquesta al medi aquàtic. Dos travesses i
una prova pels més petits, amb més de 700 participants: La més llarga, de 7km, sortia des
d’Aiguablava i l’altre, de 3,5Km, des de Sa Tuna. Les dues tenien l’arribada a la platja de Sa Riera on
hi havia l’arc d’arribada, el punt d’assistència mèdica i les paradetes de sponsors i avituallament.

Vam comptar amb 7 voluntaris i els dos vehicles cardioprotegits que vam haver de repartir entre les
dos sortides i l’arribada, on multitud d’autobusos i vehicles particulars circulaven amunt i avall per
traslladar als participants als diferents punts.
Per aquest motiu, la nostra tasca va consistir en donar suport a la Policia Local en el control i
distribució del trànsit, així com la presència en les sortides i arribada de la competició.

2.5. Swimrun Costa Brava Marathon
I per últim, una altre competició que sembla que ha
vingut per quedar-se es la prova que combina la cursa
de muntanya i la natació en aigües obertes: La
Swimrun Costa Brava és un esdeveniment que també
porta molta gent al municipi entre participants,
familiars, organització i voluntaris, i és que es tracta de
quasi 42km amb sortida a Begur i arribada a Platja
d’Aro amb entrada i sortida en diversos punts del
litoral.
En aquest servei vam incorporar una embarcació amb
patró, llogada a l’empresa Begur Boats, a la nostra flota de vehicles, sumada al cotxe i les dues
motos que vam utilitzar, amb vuit voluntaris vetllant pels participants per terra i per mar
.
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Tot i que el volum de feina la donin els serveis preventius, la primera actuació de les associacions de
voluntariat de protecció civil al reglament de la Generalitat de Catalunya és la de planificació,
formació, informació i sensibilització a la població en matèria de protecció civil.
Aquest any hem seguit amb el compromís de formar a la població en matèria de Protecció Civil i
hem incorporat la formació en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador extern automatitzat del
Consell Català de Ressuscitació a la nostra oferta formativa.

Al llarg de l’any hem fet 5 cursos, tres dels quals en format de taller de suport vital bàsic per
ciutadans i dos amb el format de curs complert de 6 hores de SVB+DEA, amb un total de 29
alumnes formats de diferents àmbits: nous voluntaris de protecció civil, monitors de futbol i
bàsquet, agents de policia local i demés persones interessades.

El Curs de Suport Vital Bàsic per Ciutadans
és un taller divulgatiu del Consell Català de
Ressuscitació amb una durada de 4 hores i de
caire gratuït que pretén que l’alumne
aprengui les nocions bàsiques per reconèixer
l’aturada cardíaca, iniciar la ressuscitació
cardiopulmonar (RCP) de manera precoç i
utilitzar el desfibril·lador.
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El Curs de Suport Vital Bàsic amb
Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB+DEA)
és el curs oficial del Consell Català de
Ressuscitació (CCR) que pretén capacitar a
l’alumne per reconèixer l’aturada cardíaca
iniciar la ressuscitació cardiopulmonar (RCP)
de manera precoç i utilitzar el desfibril·lador.
La durada és de 6 hores distribuïdes en 1
hora de teòrica inicial i 5 hores de
pràctiques, i s’han de pagar les tasses de
tramitació del títol al CCR.

La iniciativa amb el nom “Ens formem per
tú” pretén oferir als diferents establiments
adscrits a l’ACIT el Curs de Suport Vital Bàsic
per Ciutadans oficial del Consell Català de
Ressuscitació (CCR) a través d’un instructor
d’aquest estament.

Aquest curs disposa de més hores de pràctica i
aprofundeix més en la tècnica, els materials i
la coordinació entre reanimadors, posant
especial èmfasi en la qualitat de la RCP i les
particularitats dels desfibril·ladors.
Aquest any, amb l’afany de seguir formant a la
població de Begur, hem signat un acord de
col·laboració amb l’Associació de Comerç i
Turisme de Begur per tal de formar als
comerciants associats en matèria de Suport
Vital Bàsic i ús del desfibril·lador.

Amb aquest conveni, pretenem que Begur es
converteixi en un municipi pioner en que tots
els comerços estiguin formats i preparats per
atendre els seus clients, companys o familiars en
cas de necessitat, augmentant així la seguretat
del teixit empresarial i de la zona en general.
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Aquest any hem incrementat la nostra tasca formadora envers la població en forma de campanyes
divulgatives amb dos activitats al municipi: la jornada per un bany segur a la piscina municipal i el
dia europeu de l’aturada cardíaca.
4.1 Jornada de divulgació per un bany segur
El dissabte 12 d’agost, 6 voluntaris de protecció civil
de Begur van estar de les 11h a les 18 hores a la
piscina municipal de Begur oferint consells de
seguretat en el bany pels més petits i material
divulgatiu de seguretat a la platja, color de les
banderes, etc. A més, també s’ensenyaven les
maniobres de ressuscitació cardiopulmonar i ús del
desfibril·lador en cas d’ofegament. Una vintena de
persones van acostar-se per practicar la RCP, entre es
quals, els alumnes de l’Esplai Autèntic de Begur.
Una setmana abans, els mateixos treballadors de la piscina van fer un taller de Suport Vital Bàsic i
ús del desfibril·lador per estar més preparats i garantir una intervenció ràpida en cas d’ofegament a
la piscina, augmentant la seguretat d’aquesta.

L’acte va consistir en dos carpes al costat de la piscina: una amb una taula amb material divulgatiu
de seguretat en el bany, banderes de senyalització de perill a les platges i consells per evitar la
insolació, i en l’altre, es va situar un maniquí per practicar les compressions toràciques de la RCP
amb un simulador de desfibril·lador extern semiautomàtic com els que es poden trobar pels
carrers, en instal·lacions esportives o de lleure.
A l’acte també hi va assistir el regidor de Governació, Esports, Sanitat i Emergències de Begur, el Sr.
Martí Aldrich, que després de practicar la reanimació cardiopulmonar va destacar “Ha estat una
molt bona iniciativa, ja que és bo que la gent sàpiga què fer davant una aturada cardiorrespiratòria
i els nens sàpiguen que han de trucar al 112 en cas d’emergència”.
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4.2. Dia Europeu per la Conscienciació de l’Aturada
Cardíaca
El 16 d’octubre, dia europeu per la conscienciació de
l’aturada cardíaca, vam organitzar un acte de
divulgació amb el suport de l’Ajuntament de Begur i
a petició del Consell Català de Ressuscitació (CCR) a
la Plaça Lluís Esteva Cruañas de Begur.
L’acte va consistir en una exposició de vehicles
d’emergències
amb
tallers
de
ressuscitació
cardiopulmonar (RCP) i ús del desfibril·lador. Així doncs,
va contar amb una ambulància i tres voluntaris de Creu
Roja Palafrugell, un vehicle d'intervenció Ràpida (VIR)
d'Emergències Mèdiques i un Tècnic d'Emergències
Sanitàries, dos vehicles de Policia Local amb dos agents i
dos vehicles de Protecció Civil amb tres voluntaris.
A l'activitat van participar un total de 173 nens i
nenes d'educació infàntil i primària de l'escola Doctor
Arruga de Begur i 10 nens i nenes de la llar d'infants
Ses Falugues que, tot i no poder practicar les
tècniques de RCP, van poder vestir-se de metges i
metgesses amb les divertides samarretes que el SEM
va proporcionar per aquest acte i que es van poder
endur a casa. A més, a tots ells se'ls va donar una
maqueta retallable d'ambulància per muntar i un
globus de la Creu Roja que van fer que els nens i
nenes gaudissin d'un ambient festiu rodejats de sirenes, alhora que aprenien importants consells
davant una emergència: Protegir-se a ells mateixos i trucar al telèfon 1-1-2.
Els més grans també van poder practicar les compressions toràciques, a més de recordar on es
troben els desfibril·ladors al nostre municipi i com i per què utilitzar-los.
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4.3. Xarxes socials
Per fer una bona difusió cap a la població és imprescindible la presència a les xarxes, per això,
aquest any hem seguit amb la feina que vam començar l’any passat amb la pàgina de facebook
@avpcbegur i hem incorporat, a més, la pàgina de twitter amb el mateix nom, per tal d’arribar a
més persones.
A la pàgina de facebook hem tingut un increment de 255 seguidors l’any
2016 a 362 que ens segueixen al tancament d’aquest any. Algunes
publicacions han arribat a més de mil persones i la interacció amb altres
pàgines ha augmentat significativament, doncs tenim vàries pàgines i
persones físiques que els hi agraden les nostres publicacions, les
comparteixen i interaccionen amb nosaltres, sobretot la pàgina de
l’Ajuntament de Begur i la Ràdio de Begur .
El twitter, tot i que el tenim des dels inicis, l’hem començat a potenciar fa
relativament poc. Ara per ara tenim 221 seguidors i els continguts són molt
semblants als de facebook, tot i que també compartim publicacions de la pàgina
de la Direcció General de Protecció Civil @emergenciescat i del @112 als que
solem mencionar juntament amb el hashtag #ProtecioCivil.
Per tal de personalitzar els continguts, només publiquem informació o avisos relacionats amb el
nostre municipi o del Baix Empordà. Tanmateix, adaptem i creem avisos de Protecció Civil i consells
de seguretat amb el nostre logotip, per tal de crear una marca que s’identifiqui amb Begur.
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La col·laboració en situacions de risc o d’emergència per a la població, els béns i el medi és una
funció de les associacions de voluntariat de protecció civil que, de manera complementària i mai
substituint les funcions dels serveis públics, tenen encomanada els voluntaris de Protecció Civil a la
ordre INT/202/2017 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
A Begur, aquesta funció està coordinada per la Policia Local,
que en situació de necessitat comunica l’activació dels
voluntaris de Protecció Civil al Cap d’Unitat, normalment per
dur a terme funcions de suport en casos de simultaneïtat de
serveis per situació meteorològica de risc.
El CECAT també pot activar al voluntariat de Protecció Civil de Begur en situacions d’emergència a
la zona o a petició d’operatius no municipals com poden ser Mossos d’Esquadra o Bombers de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta situació es dóna principalment en cas d’incendis forestals, per
col·laborar en el tall de vies de comunicació, o en recerques de persones desaparegudes per
participar en l’operatiu.
Així com l’any passat vam tenir dues activacions del CECAT, aquest any hem rebut 4 avisos de la
Policia Local per donar-los suport en situacions meteorològiques de risc que provocaven
simultaneïtat de serveis al municipi.

INUNCAT

VENTCAT
AVISOS
Revetlla
de Sant
Joan

També, durant el transcurs del preventiu de la Revetlla de Sant Joan així com d’altres serveis en els
que hem estat presents al municipi, s’ha donat resposta a diversos avisos d’emergència com
incendis, accidents de trànsit o assistències sanitàries.
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A finals d’aquest any l’Ajuntament de Begur, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix ha
Empordà, ha presentat el seu DUPROCIM: Document Únic de Protecció Civil Municipal.
El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi,
amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del
pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el
sistema autonòmic de protecció civil.
És a dir, el DUPROCIM engloba tot allò relacionat amb la
protecció civil i les emergències que es puguin produir al
municipi, fent un anàlisi del risc i exposant tots els
recursos dels que disposa l’ajuntament per fer-ne front,
així com les instruccions pas per pas de tots els actuants.
Aquest document ha estat una aposta del consistori per
potenciar la protecció, prevenció i planificació del
municipi vers els riscos, potenciant la protecció civil
municipal, que afecta directament a la nostra associació,
i per la qual cosa n’estem molt satisfets.
El DUPROCIM consta dels següents capítols:

6.1. Generalitats i Organització Municipal
Begur és un municipi del Baix Empordà (Girona) amb 3.956 habitants i una població estacional
mitjana de entre 18.000 i 20.000 persones.
El Municipi es divideix en Sa Tuna, Aiguablava, Esclanyà, Begur, El Racó, Fornells, Aiguafreda i Sa
Riera, i que es delimita amb Pals pel Nord, Regencós per l’Oest i Palafrugell pel Sud.
Té una superfície total de 20,44 Km2 , de la qual un 52% és superfície urbana i la resta agrícola i
forestal, amb 14 vies de comunicació, 10 camins terciaris i 8 rieres, amb una altitud màxima de 322
metres.
En aquest apartat del document, també es descriu l’organigrama municipal de protecció civil: la
comissió municipal de protecció civil, els centres de coordinació i el gabinet d’informació municipal
així com descriu les funcions de cada un d’ells i dels grups actuants.
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6.2. Anàlisi del risc
Per la seva orografia i situació, el municipi de Begur té risc de:







Contaminació accidental d’aigües marines
Incendis
Inundacions
Ventades
Nevades
Sismes

En aquest capítol del document es fa un llistat de tots els recursos dels que disposa l’ajuntament
per fer front a les diferents situacions de risc així com dels serveis proveïdors i hi ha una mmòria
dels diferents successos que han succeït en els últims anys.

6.3. Vulnerabilitat municipal
En aquest capítol es fa un llistat de les persones, elements i dates més vulnerables segons la
situació de risc i es descriu el perquè de la perillositat envers el municipi.

6.4. Procediments operatius per risc
Hi ha diferents nivells que cal diferenciar quan es parla de situacions de risc:






AVÍS: Previsió d’un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a llarg
termini.
PRE-ALERTA: Previsió d’un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig
termini.
ALERTA: Activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per afectació a la zona
on es troba el municipi, quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació
d’emergència important a la població a curt termini, davant d’emergències per riscos
naturals o en emergències en determinades instal·lacions o infraestructures.
EMERGÈNCIA: Activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’emergència per
afectació a la zona on es troba el municipi o emergències que puguin comportar, per la seva
evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

Per cada fase, hi ha una llista de tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells:
procediments generals, mesures de protecció a la població, control d’accessos, pautes de
confinament, etc.
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6.5. Fitxes d’actuació
En aquestes fitxes es descriuen les funcions/accions específiques de tots les actuants en una
emergència al municipi:









Centre Receptor d’Alarmes (CRA)
Responsable Municipal de l’Emergència
Coordinador Municipal de l’Emergència
Representant Municipal al CECAT
Cap del Gabinet d’Informació
Cap del Grup Local d’Intervenció
Cap del Grup Local Logístic i d’Acollida
Cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població

Les tasques que té encomanades la nostra associació són:










Formació de grups de voluntaris
Controlar i coordinar les tasques del voluntariat
Informar als veïns de la situació (Porta a porta)
Coneixement del territori per acompanyar a ajuda externa: mossos, bombers, sem..
Suport en el punt d’habituallament
Suport en punts d’informació de carreteres tallades (Presencialment o col·locant tanques i
revisant-lo)
Establir punts de vigilància a zones d’especial risc d’incendi i controlar les columnes de fum.
Fer apagar els focs prèviament no autoritzats
Tenir coneixement en tot moment d’on es troben els voluntaris.

6.6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos
En aquest capítol es desenvolupa l’organigrama municipal de l’emergència amb noms, cognoms i
telèfons, així com del material de que disposa cadascú per tal de poder accedir de manera ràpida i
esquematitzada en cas d’emergència.
En el cas de la nostra associació, surten els nostres voluntaris, els dos vehicles (cotxe i moto) i el
material del que disposem:





11 Emissores de telecomunicacions
1 Motxilla d’Atenció Sanitària Immediata
1 Desfibril·lador Extern Semiautomàtic
2 Cascs de Protecció
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10 Cons de senyalització
12 Cintes d’abalisament
10 Llanternes amb con de senyalització
10 Mantes
2 Motosserres amb 2 equips de motosserrista (casc amb visera de protecció i guants antitall)
2 Equips d’aigua
2 Cadires plegables de transport
1 Taulell espinal
1 Camilla cullera o de pales
1 Camilla plegable
1 Matalàs de buit
2 Kits de fèriles de buit amb manxa
1 Binocles

6.7. Cartografia bàsica i específica (per a cada risc)
Aquest apartat disposa de 7 plànols dividits en dos temes:
Cartografia bàsica:
 Plànol Comarcal ressaltant el terme municipal (1:50.000)
 Plànol del terme municipal (1:5.000 – 1:10.000)
Cartografia específica:
 Identificació del risc i vulnerabilitat (INFOCAT)
 Identificació del risc i vulnerabilitat (NEUCAT)
 Identificació del risc i vulnerabilitat (INUNCAT)
 Identificació del risc i vulnerabilitat (SISMICAT)
 Identificació del risc i vulnerabilitat (CAMCAT)

6.7. Annexos
Als annexos del DUPROCIM estan llistats els telèfons i adreces del servei de vigilància, salvament i
socorrisme de Creu Roja, dentistes, veterinaris, taxis, associacions, centres de submarinisme,
lloguer de kayaks i embarcacions, serveis nàutics, serveis d’esports, lloguer de vehicles,
instal·lacions esportives, allotjaments, restaurants i bars, establiments comercials i empreses de
serveis.
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CARTA DEL VICEPRESIDENT I
CAP DE SECCIÓ SANITÀRIA
Com a Vicepresident de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Begur sento un orgull immens per la feina feta fins ara.
En un any i mig ens hem situat entre les associacions de
voluntaris de protecció civil de Catalunya més actives, amb més
oferta i amb millor material, i això ha estat possible gràcies al
bon enteniment que hem tingut amb l’Ajuntament de Begur,
que han cregut en el nostre projecte i ens han dotat de les eines
per tirar-lo endavant.
Com a veí adoptat de Begur, només puc donar les gràcies a la
gent de Begur, per donar-me el seu escalf i valorar la feina que
hem fet com a associació.
Des de la seva creació, jo volia que l’associació fos un vehicle
perquè Begur estigués més conscienciat del risc i de les
emergències, i que com a municipi fos pioner en formar als seus
veïns en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador, i aquest
projecte s’ha tirat endavant aquest any.
Hem començat amb 5 cursos i hem format a 24 persones en
què fer si una persona pateix una aturada cardíaca i com
funciona un desfibril·lador. Això sense contar els centenars de
nens i nenes que s’han acostat a les diferents activitats
divulgatives i que també han pres consciència del 112 i de la
importància dels primers moments abans no arribin els serveis
d’emergències.
Han estat moltes hores de feina i esforç tant sobre el terreny
com a casa, preparant i planificant els serveis, buscant el
material necessari , organitzant els diferents esdeveniments i
escrivint aquesta memòria. Però la feina ben feta dels nostres
voluntaris i la bona rebuda que ens han donat els agents de la
Policia Local han posat molt fàcil el treballar a Begur i per Begur.
Per aquest any i per molts anys més, gràcies a tots i a seguir
treballant.

Sr. Ramon Rovira de Eugenio
Vicepresident de l’AVPC Begur
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur

