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Reunió de voluntaris de protecció civil
14.07.2015 | 15:06

Una quarentena de persones van assistir aquest
dissabte a la primera trobada de persones
interessades en ser voluntàries de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Girona. El
president de l'entitat, Xavier Ribera, va explicar el
funcionament i l'organització de l'entitat així com
tot allò referent al curs obligatori que cal fer per
ser nomenat voluntari, el recursos de què es
disposen i quines seran les primeres accions.+
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¿Aún sin tus Hawkers?
Compra ahora con descuento del
15%. Usa el código 15OFF
Hawkersco.com

¿ Clausula suelo?
Abogados Orejas. Somos
especialistas en clausula suelo en
León.

Fresco se trabaja mejor
Enfríe sus proyectos de ingeniería
de forma natural con Biocool.
www.biocool.info

www.bufeteorejasabogados.com

L'últim

El més llegit

1. Taller de drons per a nens a Vilajuïga
2. Temporada Alta aposta per la producció pròpia
3. Creixen els problemes entre els senyals de TDT i
4G
4. Will Smith: "No m´estic divorciant!"
5. Deu consells per a una correcta lactància materna
6. Els Pressupostos de l´Estat destinen a Catalunya
1.179,53 milions en inversions
7. Facebook permetrà nomenar hereus dels
comptes
8. Girona crea 13.136 llocs de treball el juliol
9. Fent surf amb una moto
10. L´atur registrat experimenta el descens més
important en aquest mes dels últims cinc anys
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