
 

Presentació de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montornés del Vallés 

Mogent-Congost a l’Escola C.E.I.P Can Parera 

 

·Qui som 

Som un grup de voluntaris i voluntàries que dediquem el nostre temps lliure a donar suport a diferents cossos 

d'emergències i seguretat. Actuem en incendis, en curses, en correfocs i molts serveis més, sempre que siguem 

requerits. Per ser voluntari o voluntària de protecció civil s’ha de superar un curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya i cal ser nomenat voluntari de protecció civil per l’alcalde o alcaldessa corresponent.  

Les associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya estan inscrites en el registre especial de la Direcció 

General de Protecció Civil. 

L'àmbit d'actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya és el terme municipal 

corresponent i poden col·laborar amb altres municipis a petició d'una altra autoritat de protecció civil (alcalde o 

conseller d'Interior). 

Seguidament farem una bateria de preguntes sobre autoprotecció en diferents casos com, terratrèmols, incendis, 

inundacions, vent fort etc... 

 

·Consells per a terratrèmols 

Refugieu-vos sota una taula que sigui ben forta o bé en una cantonada de paret.  Escolteu la ràdio. No intenteu sortir de l'edifici 

durant la sacsejada, us poden caure objectes i mobles a sobre i fer-vos molt de mal. No agafeu l'ascensor, és molt perillós. Al 

carrer, allunyeu-vos dels edificis per evitar que us caiguin objectes a sobre. Si teniu platja a prop no hi aneu, allunyeu-vos-

en perquè hi ha perill de grans onades (sisme submarí o tsunami). 

·Consells per a Incendis domèstics i forestals 

Prop del bosc o d'arbres, no llanceu coets, petards, focs d'artifici ni cap altra cosa amb foc. No deixeu mai 

escombraries ni deixalles al bosc. Tot ha d'anar als contenidors. Truqueu al 112 per avisar.  Quan hi ha un incendi 

heu de seguir sempre les instruccions dels bombers o la policia (les autoritats).  Si els bombers o la policia diuen que 

heu de marxar de casa, cal agafar només les coses importants i anar on les autoritats hagin dit que estareu segurs. Si 

el foc envolta la casa i els bombers no han arribat, entreu tots dins de casa, sense oblidar les mascotes! Tanqueu 

totes les portes i les finestres, i abaixeu les persianes.  Si entra molt de fum a casa, deixeu els llums encesos i aneu 

de quatre grapes: arran de terra podreu respirar millor.  

·Consells per a ventades 

Si fa molt de vent, tanqueu bé portes i finestres. No deixeu testos, bicis, joguines ni altres objectes al balcó ni a la 

terrassa, el vent se'ls pot emportar i fer mal a algú. No aneu al parc, al bosc ni a cap altre lloc on hi hagi arbres, el 

vent pot fer caure les branques i els mateixos arbres, és molt perillós. Si el vent és molt fort, no feu esport a l'aire 

lliure, quedeu-vos en un lloc tancat.  Si sou a la muntanya, aneu amb molt de compte amb els arbres i tot el que el 

vent pugui arrossegar. No us apropeu mai als penya-segats. Al mar, no us apropeu a esculleres, espigons ni 

passejos marítims, el vent pot provocar grans onades que us poden arrossegar i fer-vos mal.  


