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MEMÒRIA RESUM ANUAL 
 

Com cada any, presentem la nostra Memòria d'Activitats corresponent al període 2021, 

donant a conèixer el treball realitzat.  

Enguany  els anomenats “Serveis Preventius” per donar suport a esdeveniments i entitats 

han disminuït, a conseqüència de la reducció d’activitats derivada de les restriccions per 

la Pandèmia Covid19, i s’ha destinat gairebé tot l'esforç a les accions de control i mitigació 

de la Pandèmia de la COVID19.  

Pel que fa a les Emergències, tenint en compte que cada vegada l'Associació està més 

preparada, la nostra col·laboració enguany ha estat vital amb els serveis d'Emergències, 

especialment amb la Policia Local, i amb altres cossos Professionals.  

Agrair i felicitar a tots els nostres voluntaris i les seues famílies, el compromís i dedicació, 

així com fer-lo extensiu als voluntaris d'altres agrupacions que ens recolzen i recolzem 

quan ho necessiten, perquè sense ells no es podria realitzar aquesta labor.  

També agrair a la Policia Local, Mossos i Bombers pel seu suport, així com a tots els 

Serveis Professionals i altres entitats d’intervenció en emergències.  

Sense oblidar les Administracions, principalment a l'Ajuntament, de qui depenem i al qual 

demanem cada dia més mitjans i pressupost per poder realitzar la nostra tasca amb 

eficàcia. 
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EDITORIAL DE L’ ASSOCIACIÓ 

 

 

Una de les tasques principals que tenim encomanades els voluntaris de 
Protecció Civil és la difusió de consells d’autoprotecció i prevenció entre la 
població. 

Les escoles, les associacions de veïns i les entitats, han de conèixer les 
normes de comportament i preventives per evitar accidents a la llar 
(incendis, despreniments,...) i prevenir les eventuals situacions 
d’emergència que poden afectar la nostra zona, (gelades, ventades, aiguats, 
nevades...).  

Així mateix és important donar a conèixer les pautes d’actuació davant les 
emergències, (possible evacuació, llocs de concentració, actituds de 
solidaritat i civisme vers als veïns...) i després d’aquestes per tal de 
minimitzar-ne els seus efectes i conseqüències. 

Per la nostra vocació, som els voluntaris de Protecció Civil les persones més 
adequades per a difondre aquesta informació i aquests consells necessaris, 
començant per entre els nostres propis veïns, amics i familiars. 

Malauradament no totes les situacions d’emergència seran previsibles ni 
evitables, però en qualsevol cas, la nostra tasca contribuirà en bona mesura 
a reduir-ne la seva incidència pública i social. 
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2022  

ENS FEM GRANS! 
 

Encetem un nou any i ja en portem uns quants des de les beceroles de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Ripoll, quan el grup SAC (Servei Altruista d’Auxili i 
col·laboració) va prestar el seu primer ajut durant les intenses nevades de l’any 1985. 

Al llarg d’aquests anys s’ha estès l’exemple cap a d’altres poblacions de la comarca i arreu, 
els grups o Associacions de Voluntaris de Protecció Civil han demostrat en nombroses 
ocasions la seva vàlua i capacitat per fer front a les situacions més difícils i d’emergència. 
Sempre en coordinació amb els cossos professionals 

Aquests tipus de voluntariat format sobre les bases de la solidaritat i l’altruisme cal anar-
lo perpetuant i consolidant a la nostra vila i comarca. És sens dubte un tret diferencial del 
Ripollès; car no tots els pobles tenen aquesta capacitat d’engrescar desenes en una causa 
comuna d’ajuda al pròxim davant de situacions d’emergència i de col·laboració 
desinteressada. 

Si a l’any 2021 parlàvem de centrar-nos en la prevenció i difusió de consells 
d’autoprotecció entre la població; enguany proposem d’esmerçar esforços de cara el futur: 
Motivar i formar joves i adults amb aquest esperit de Voluntariat i l’altre, per tal d’enfortir 
i garantir el dinamisme de les nostra Associació en els propers anys .  

No deixa de ser tot un repte i caldrà l’ajuda de tots els que formem part d’aquest voluntariat 
de Protecció Civil a casa nostra. 

    

 

COMPTEM AMB TU 
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SERVEIS 

 

Els serveis de Protecció civil els podem diferenciar en dos grans grups, Intervenció i 

Preventius, considerem els dos igual d'importants.  

Durant l'any 2021, l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil ha 

realitzat...211.......serveis preventius, les intervencions s'indicaran més avall.  

Tinguem molt clar que Ripoll és una població que compta amb serveis professionals de 

Bombers, Mossos d’esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil, Creu Roja, amb la qual cosa en 

altres poblacions que no disposen d'aquests professionals la demanda de serveis a 

Protecció Civil és major.  

Hem de considerar que els preventius són tan importants com les pròpies intervencions, 

ja que amb ells intentem evitar al màxim les situacions de risc per a les persones o les 

coses, així com ens serveixen de pràctiques per estar més preparats.  

Evitar que puguin arribar a produir-se accidents i reduir al mínim els efectes d' aquests, 

és la nostra tasca.  

És important destacar la preparació i formació contínua dels voluntaris de Protecció Civil, 

per estar al dia dels procediments necessaris per poder dur a terme aquests serveis i 

intervencions.  
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Així mateix destacar el control que s' exerceix sobre tots els materials i vehicles de l' 

Agrupació per part del servei de Logística de la mateixa i dels responsables de les diferents 

àrees que componen l' esmentat departament.  

Des del departament es té un control absolut de les dades de tots els voluntaris, complint 

amb la Llei de Protecció de Dades i també en la resolució de conflictes interns que puguin 

afectar el funcionament correcte de l' Agrupació. 

 

SERVEIS PREVENTIUS  

 

Els preventius tenen implicats uns serveis:  

Les intervencions aquest 2021 han estat majoritàriament relacionats amb la pandèmia de 

la COVID19.  

L' Agrupació de Protecció Civil Ripoll, depenent de la regidoria de Seguretat Ciutadana 

s'activa si es considera necessari per a la seguretat de la població. 
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MATERIAL  

Ens sentim orgullosos de disposar d'un vehicle 4x4 equipat per a una primera intervenció, 

per a la qual cosa els voluntaris estan capacitats en el maneig de tot l'utillatge que en ell 

si porta per prestar el millor servei.  

Comptem amb una Pic-up polivalent amb Bomba d'Alta Pressió la qual ens permet realitzar 

preventius contra incendis, com poden ser la nit de Sant Joan, fogueres, contenidors o 

papereres enceses, aquest any 2021 moltes de aquestes activitats han estat cancel·lades. 

Disposem així mateix d'una  Furgoneta 7 places multi serveis en nombrosos serveis a la 

vila, així com imprescindible en les cerques de desapareguts i serveis en entorn forestal.  

Disposem també d’un molinet per escampar potassa durant època de nevades i glaçades 

de segona una mica deteriorat. 

Comptem amb generador propi i llum autònoma per poder atendre qualsevol emergència 

externa. 

Es disposa també d' una carpa 4x4 la qual va ser lliurada per col·laboradors locals 

Les nostres comunicacions són estables en tot moment gràcies a un repetidor mòbil del 

qual disposa l'Agrupació per si la cobertura de les transmissions no fos l'adequada o bé 

si fallessin els elements propis del repetidor fix, així mateix els vehicles van equipats per 

poder exercir de base de repetidor.  

També disposem de diversos walkie-talkies; cal dir però que tenen més de 20 anys i es 

troben força deteriorats.  

Tots els vehicles van equipats amb farmacioles i material sanitari, així com material 

d'autoprotecció individual, ulleres, guants, mascaretes FFP3 incorporant un DEA a 

l'equipament.  
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DEMANDANTS DE SERVEIS  

La demanda de serveis la podem dividir en dos tipus:  

Els serveis d'urgència:  

Serveis prestats a demanda dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policia Local, 

Bombers o 112 com a conseqüència d'una emergència.  

 

Preventius: 

En aquest apartat la varietat de sol·licitants és més àmplia: Ajuntament, Clubs esportius, 

Associacions, altres Agrupacions, Organismes Públics, etc  
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En el següent gràfic us mostrem la participació de serveis: 

 

 

 

 

Pels mitjans de què disposem, habitualment som sol·licitats per actuar fora de la nostra 

localitat, generalment dins de la nostra comarca i/o comarca veïna. 

Depenent de la demanda, aquesta es pot produir com a intervinents directes, com a ajuda 

a cossos professionals, o com a suport i reforç a altres Agrupacions que ho sol·licitin.  
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En aquest exercici 2020, l'Agrupació ha realitzat un total de  

211 serveis amb 3.899 hores de serveis, la qual cosa ens dona una mitjana de dedicació 

diària de 4,07 hores/dia.  

L'Agrupació la composem 31 voluntaris/res, 17 d’actius, 7 en pràctiques, 7 voluntaris/es 

excedències no justificades  

Volem superar el nombre de voluntaris efectius de cara al 2022, per a la qual ens amb de 

obrir a promocionar l’entitat amb esdeveniments de captació i oferta d’inscripcions .  

Aquest 2021 no hem tingut aspirants a voluntaris per anar a la escola de Mollet per superar 

els exàmens que es requereixen per entrar a la associació i superar  el període de 

pràctiques  

També ens agradaria que el proper març es pogués celebrar el dia internacional de 

Protecció Civil aquí al nostra Vila amb algun esdeveniment per tal promocionar la nostra 

tasca del voluntariat. Per fer-ho possible, si cal, es podria fer  amb altres associacions del 

entorn de las comarques veïnes 

Fa més de 35 anys que portem a terme la nostra tasca de voluntariat a la Vila de Ripoll i 

comarca. En uns inicis de manera altruista fins que es va legalitzar  al registre 

d’associacions de voluntaris de la Direcció General Ministeri d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya amb nº 4227 en el registra de Justícia i amb nº 23 registra d’entitats  el any 

2007 
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Al nostre parc mòbil està format per :  

 

1 Nissan Patrol Terrano ll 8528-BRD-  13/12/2001-----------22 anys 

 

1 Furgoneta Volkswagen 1163-CKJ          09/07/2003-----------20 anys 
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1 Pic-up Nissan 5429-CBP   13/12/2001-----------22 anys 

 

1 Retro excavadora GI-39464-VE            12/09/1998-----------25 anys 
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1 Motor-bomba amb dipòsit de 600 litres 

 

 1 Cuba de 2500 litres per portar aigua................20anys 
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1 Molinet escampador de Sal potàssic/ (nevades) amb més de 20 anys 

 

 

1 Generador corrent elèctrica 26 anys 
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1 Bomba per extracció d‘aigua..............25 anys 

 

 

2 equips megafonia mòbils 
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2 remolcs, un amb caixa oberta per a 1500kg i un altre amb caixa tancada per a 300kg 

 

 

1 equip de repetidor per enllaç de comunicació en llocs de poca cobertura 
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8 Aparells de comunicació individuals portàtils 

 

 

 

Material divers per diferent tipus d’emergència 
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RESUM ACTITATS CONFINAMENT 

PREVENTIUS ADF 

    

   

 

Les activitats de ADF Catllar Montgrony han set preventius en diferents etapes. Durant  

l’any 2021 s’ha fet prevenció i alerta durant les nevades, tenint cura de les carreteres de 

muntanya per tal que estiguessin transitables en els punts febles de gelades escampant 

potassa. Durant els episodis de pluges, també s’ha estat pendent de les esllavissades i de 

la caiguda d’arbres. 
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Durant la temporada d’estiu, d’acampades i risc d’incendis s’han fet preventius en els 

termes de les Llosses, els Brucs i Llaers fent recorreguts en previsió d’actes imprudents 

a les rieres i punts de concentració de persones en referència al Covid19. 
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PROTOCOL DAVANT LA COVID 19  

 REQUISITS per prestar servei: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 

37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal, fatiga, dolors musculars 

i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua 

d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós.  

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors  

 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt 

habituals, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 

manifestacions de la llista de símptomes proporcionada pel Departament de Salut. 

 

 ÚS DE MASCARETES: 

L’ ús de la mascareta és indicada sempre que no es pugui 

mantenir la distància d’1,5 metres entre persones i/o les 

circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho 

requereixin.  

Tots els adults que intervinguin en un servei, caldrà que apliquin totes les mesures de 

prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, 

etc.).  
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Aquesta mesura pot ser susceptible de canvis segons l'evolució de la pandèmia i 

l'augment dels percentatges de vacunació. 

 

 HIGIENE DE MANS: 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la 

salut. Per aquest motiu, s’establiran rutines per a la seva 

correcta adquisició. 

En infants es rentaran les mans :  

- A l’arribada i a la sortida del serviu,  

- Abans i després d’anar al WC.  

- Abans i després de les diferents activitats. 

- Sempre que sigui necessari 

 

 VENTILACIÓ, NETJA I DESINFECCIÓ   

És important disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques dels espais. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és 

una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal 

seguir curosament les orientacions de ventilació. La nova evidència mostra que la via de 

transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat 

inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels 

protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021. La neteja i la posterior desinfecció 

d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més 

en aquelles superfícies de contacte habitual. Les zones exteriors són espais de baix risc 
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de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella la realització d’activitats a 

l’aire lliure. 

 

 GESTIÓ DE RESIDUS 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o 

per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb 

tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus 

personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, 

per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor 

gris). En el cas que alguna persona presenti símptomes 

mentre està a l’associació, cal tancar en una bossa tot el 

material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la 

persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, 

tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.  

 

 PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT EMOCIONAL  

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació 

viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un 

nombre significatiu de persones. La pandèmia actual brinda una oportunitat única per 

consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:  
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 Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.  

 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

 

 ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL  

En els espais de reunió i treball per al voluntariat s’han d’establir les mesures necessàries 

per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la 

mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai.  

Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques. 

 

 ENTRADES, SORTIDES I CIRCULACIÓ DINS ELS LOCALS   

Les entrades i sortides al local s’han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d’accessos i el nombre de persones.  

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin un nombre elevat 

de persones. Quan coincideixin més d’una persona caldrà mantenir la distància 

interpersonal d’1,5 metres. 
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