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GIRONA | DDG L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPC Girona), s'ha constituït
recentment i té com a principals objectius prevenir riscos i actuar en situacions d'emergències, sinistres
col·lectius i successos similars a Girona.
L'entitat promoguda, que compta amb el suport de l'Ajuntament, cerca gent amb ganes d'ajudar els altres
en situacions d'emergència i de risc col·lectiu. Per això, ha obert un primer període d'inscripció per a la
gent interessada a ser voluntària. Qui s'inscrigui aquest gener faran el curs bàsic de formació que es
requereix per exercir de voluntari protecció civil. El curs l'imparteix la Generalitat, és gratuït i es preveu
que s'iniciï el febrer.
El regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso, ha ressaltat la voluntat del
consistori de "promoure la implicació ciutadana en l'acció cívica" a Girona, especialment en "situacions
d'emergència, alerta per riscos col·lectius o organització d'esdeveniments massius", moments en què
"els serveis competents poden requerir del reforç de la societat civil per poder cobrir les necessitats de la
ciutat".
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Sessió informativa
Per formar part de l'entitat no es requereixen coneixements previs en protecció civil. Només cal ser major
d'edat i tenir ganes d'aportar una mica de temps lliure de forma altruista. La col·laboració pot ser activa o
puntual. En ambdós casos serà requisit indispensable seguir el programa de formació bàsica. Les
persones interessades a ser voluntàries podran assistir a la sessió informativa que es realitzarà el 22 de
gener, a les 19.30 h, al Centre Cívic Pla de Palau. També poden posar-se en contacte amb l'associació
per correu, a info@avpcgirona.org
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