SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

PROTECCIÓ CIVIL: PREVENCIÓ I ACTUACIÓ
AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
Protecció Civil és un servei públic per garantir la coordinació
preventiva i operativa respecte de la protecció de persones i béns
davant situacions d’emergència en casos de greu risc, catàstrofe
o calamitat pública; o en concentracions de persones amb motiu
de festes o actes públics.
L’Ajuntament ha aprovat recentment el Document únic
de protecció civil municipal de Sant Just Desvern (DUPROCIM), que inclou les previsions dels diferents plans sectorials
d’emergència que té el municipi (INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, PASEQCAT...) per tal de facilitar
la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan estigui afectat per diversos
riscos, i permetre una elaboració senzilla, estructurada i de fàcil aplicació en supòsits d’activació dels plans municipals.
Sant Just es troba afectat per diferents riscos definits com especials segons el mapa de
protecció civil de Catalunya. Tot aquests plans, fins ara, eren sectorials i independents. Amb el
nou document s’estableixen un seguit de procediments operatius en funció del risc (incendis,
inundacions, nevades, mercaderies perilloses, risc químic...), amb unes fitxes d’actuació resum
per a cada persona integrant de l’organigrama d’emergència.
La implantació del DUPROCIM estableix també una formació mínima a les persones que
formen part de l’organigrama d’emergència i informació a la població, a més a més de les
associacions i entitats especialment implicades.

L’associació de voluntariat
de Sant Just és una de les més
antigues de Catalunya

DUPROCIM
OBJECTIUS
FONAMENTALS:
• PREVISIÓ de riscos
possibles i zones
afectades
• PREVENCIÓ davant les situacions
de risc identificades
• PLANIFICACIÓ mitjançant
l’elaboració dels plans
d’emergència
• INTERVENCIÓ en fase
d’emergència
• FORMACIÓ i INFORMACIÓ
a la població

OBJECTIUS DE PREVISIÓ,
PREVENCIÓ I PLANIFICACIÓ:
• L’elaboració de Plans 		
de Protecció Civil
• Prevenció d’incendis forestals
• Preventius per concentracions
de persones en actes socials,
culturals, esportius, festes,
concerts i espectacles pirotècnics

12 EL BUTLLETÍ ABRIL 2016

La responsabilitat d’activar un pla és de l’alcalde davant els informes tècnics municipals
pertinents. Després la Policia Local valora la necessitat d’intervenció de Protecció Civil i de la
resta d’agents implicats (bombers, serveis sanitaris...).
Sanchís, destaca que un dels grans actius de l’Associació Protecció Civil Sant Just
Desvern és que “tenim especialistes en diferents àmbits: persones que es coneixen l’entorn
natural de Collserola pam a pam; persones que treballen en el SEM, en el cos de bombers,
en seguretat privada... la qual cosa ens dóna molta experiència”. També es fa formació
contínua perquè el voluntariat tingui els coneixements necessaris per saber actuar en diferents situacions, com la utilització de desfibril·ladors, primers auxilis... Per la presidenta, “el
més important és que en tot moment tenim molt clar què no s’ha de fer, per evitar cometre
errors catastròfics, i tenir plena confiança en la persona que tens al costat.”.
Des de 2012 disposen d’un local al c. del Mercat. “Ens permet tenir un lloc de trobada
òptim i deixar el material. També disposem de dos vehicles: una moto i un remolc”, afegeix
l’Anna.

Anna Sanchís
Presidenta de
Protecció Civil

“En els seus inicis l’associació
estava formada per dues persones
que feien molt de carrer i ha anat
creixent gràcies al boca a boca.
Actualment està formada per 18
persones, 3 dones i 15 homes. Bona
part de les APC de Catalunya tenen
galons, que serveixen per destacar
la feina d’una o altra persona.
A Sant Just no en tenim perquè
considerem que tots som iguals”

FITXA DEL SERVEI
SI VOLS FORMAR PART
DE L’ASSOCIACIÓ:
protecciocivilsantjustdesvern@gmail.com

Descripció:
Garantir la coordinació preventiva i operativa respecte de la protecció de persones i béns davant situacions d’emergència en casos de greu risc, catàstrofe
o calamitat pública o en concentracions
de persones amb motiu de festes o actes
públics.
Adscripció:
Àrea de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat. Regidoria de Seguretat
Ciutadana
Persones destinatàries:
Tota la ciutadania.
Gestió:
La gestió es coordina entre els serveis
municipals, la Policia Local i l’Associació
de Voluntariat de Protecció Civil.
Principals dades econòmiques:
8.000 ¤ de subvenció per a l’entitat
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