Benvinguts a la associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Vall de Bianya.
Qui som?
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Vall de Bianya (AVPC de La Vall de Bianya), és una entitat
sense ànim de lucre reconeguda per l'Ajuntament de la Vall de Bianya i inscrita al registre especial de les
Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya amb el número 74.
L'AVPC de la Vall de Bianya es va constituir l'any 2013. Va ésser creada per a realitzar tasques en l’àmbit de
protecció civil dins del territori català i especialment en el nostre municipi, La Vall de Bianya. L’associació
depèn del nostre ajuntament i rep el recolzament de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat
de Catalunya.
En el marc de protecció civil englobem la protecció i assistència a la població davant de qualsevol tipus
d’emergència que posa en perill la vida de les persones i, també en la salvaguarda dels béns i del medi
ambient. Tota aquesta tasca ho fem des de la prevenció dels riscos i la col·laboració amb els serveis
d’emergències.
AVPC de La Vall de Bianya es troba format per un equip de persones voluntàries, unides de manera
organitzada, per un mateix interès: Ajudar a la població en situacions adverses greus o molt greus. Per una
banda, donar-los acolliment i cobrir les seves necessitats i per l’altra, essent el vincle d’unió amb els
professionals de les emergències.
Totes les despeses que genera la nostra associació se’n fa càrrec l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per mitjà
de subvencions en els pressupostos municipals. I nosaltres, com a voluntaris, rebem a canvi, la gran
satisfacció de créixer com a persones, a través del contacte amb el nostre poble i amb tota la formació
necessària per estar al dia en l’àmbit de les emergències.

Què fem ?
Les nostres tasques, principalment, són:
-Sensibilitzar a la població amb consells d’autoprotecció davant de qualsevol risc.
-Recull d’informació sobre elements vulnerables i recursos del municipi.
-Donar acollida a persones afectades en una situació d’emergència.

-Donar suport a altres serveis d’emergència si s’escau.
-Participar en les diferents activitats lúdiques del municipi.

Com ser voluntari?
-Tota persona major d'edat i amb l’ interès de dedicar part del seu temps a treballar pel benestar de les
persones pot ser voluntari.
-Els voluntaris de protecció civil només ho poden ser després d'haver participat i aprovat el curs bàsic, tràmit
essencial per aconseguir el reconeixement de voluntari per part de l'ajuntament.
-El voluntari/a de protecció civil ha de tenir un cert grau de compromís cap a l’associació.
-El voluntariat de Protecció Civil està regulada per la llei 4/1997, de 20 de maig de la qual és competent la
Generalitat de Catalunya.

On som?
L’AVPC de La Vall de Bianya té el seu local a l’Ajuntament de la Vall de Bianya.

Contacte:
Per a contactar amb nosaltres ho podeu fer a través de:
El nostre correu electrònic: pcbianya@gmail.com
L’Ajuntament de la Vall de Bianya ( Tel. 972 29 09 33 )
També ens podeu visitar a la nostra pàgina de facebook.

