Creixen un 30% les associacions de voluntaris de Protecció Civil - Diari de Girona
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L'últim

El més llegit

Creixen un 30% les associacions de voluntaris
de Protecció Civil
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Castell-Platja d'Aro ha acollit aquest dissabte el Dia del Voluntariat de Protecció Civil
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4. Will Smith: "No m´estic divorciant!"

ACN | CASTELL-PLATJA D'ARO Durant l'últim any s'ha incrementat gairebé un 30% el nombre
d'associacions de voluntaris de Protecció Civil. Ara hi ha 90 entitats, 22 més que a principis del 2014. Al
mateix temps, però, n'hi ha 12 més que estan fent les gestions per entrar al registre. Amb aquest
augment també ha crescut el nombre de voluntaris inscrits al Departament d'interior, que ja són 1.060.
Barcelona és la demarcació que més associacions aglutina -31-, però Girona és el territori on més ha
crescut el moviment del voluntariat de Protecció Civil: els últims dos anys ha duplicat les xifres, i ara hi ha
26 associacions i 346 voluntaris.
Avui s'ha celebrat a Castell-Platja d'Aro (al Baix Empordà) el Dia del Voluntariat de Protecció Civil, on el
director de Protecció Civil de la Generalitat, Jordi Aurich, ha destacat que l'increment de l'últim any és el
segon consecutiu que viu el servei. Pel que fa al volum de persones voluntàries, Aurich ha remarcat que
"l'any 2014 va augmentar un 56% respecte el 2013".
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Publicidad

El director de Protecció Civil també ha celebrat que hi hagi noves associacions en tràmits per entrar al
registre, les quals provenen de totes les demarcacions. La zona on més associacions hi ha en tràmit és
Tarragona, amb 4 noves inscrites properament. Durant l'acte institucional celebrat aquest dissabte, s'han
lliurat 5 mencions honorífiques i 5 felicitacions a voluntaris i associacions per mèrits i trajectòria
professional.
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