EL

divendres 12 de juliol de 1991, començava a caminar oficialment
l’agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil de Torelló.
En ben pocs dies s’havia gestat l’agrupació amb quatre voluntaris i un
tècnic amb el suport i l’experiència dels voluntaris de Vic.
El primer servei va ésser de suport a la policia en una recerca el mateix
divendres al vespre i tot seguit la col·laboració amb els bombers en un petit
accident al carrer Diputació.
Eren uns temps en què els recursos públics tenien moltes limitacions i fins i
tot mancances. A vegades el que calia era només que alguna persona amb
uns mínims coneixements fes presència per orientar, per avisar, per alertar
o per transmetre informació via ràdio.
D’altres vegades era necessària la col·laboració directa, sobretot amb els
bombers i amb les ambulàncies municipals.
A poc a poc l’associació va anar creixent i es va anar formant. Activitats
amb els bombers, cursos de formació en socors i emergències, recerca i
rescat a muntanya, formació en radiocomunicació, reculls d’experiències
d’altres agrupacions, ens varen portar a integrar-nos també en el teixit
cultural i esportiu de la població, procurant de col·laborar en la protecció i
seguretat de les activitats que organitzaven.
Va venir l’època en que semblava que es gestaven millores en els serveis
però mai acabaven de sortir a la llum i la nostra agrupació va procurar estar
sempre disponible pel que calgués.
Anys certament difícils per a disposar dels recursos públics necessaris,
varen comptar amb equips de cinc persones des dels divendres a les 9 del
vespre fins als diumenges a la mateixa hora amb presència física al local de
l’associació. Fins i tot, i degut al gran volum de serveis que hi havia entre
setmana que obligava a destinar tot el personal a les dues ambulàncies, per
tal de poder donar els descansos reglamentaris, es va signar un conveni
amb l’Ajuntament per cobrir el servei d’ambulància municipal, de manera

que dos equips de voluntaris es feien càrrec alternativament de donar
resposta els caps de setmana.
Amb el pas dels anys i amb una voluntat clara d’adaptació a les necessitats
de cada moment, l’ agrupació va seguir caminant, amb les renovacions de
voluntaris que a cada moment convenien i amb l’objectiu posat en dos
àmbits ben concrets: formació i servei.
Cada vegada la col·laboració amb la Policia Local, amb bombers i amb els
serveis sanitaris es va anar fent més necessària fins al punt d’establir-se
vincles professionals realment importants que han portat a una molt bona
harmonia i compenetració entre tots els equips.
Canvis de temps, canvis de locals, canvis de persones...
Sí o sí, arriba el moment d’assumir l’apartat de la Llei de Protecció Civil de
Catalunya que ens obliga a passar el curs bàsic de voluntaris... a nosaltres
que som més antics que la mateixa llei 4/1997. En tres etapes tots els
voluntaris i voluntàries aproven el curs bàsic de protecció civil.
Inscripció al registre especial d’associacions del departament d’interior
amb el numero 100 i reconeixement de tots els voluntaris i voluntàries per
part de l’Ajuntament.
I seguim adaptant-nos als temps que corren i ho fem treballant intensament
en l’àmbit de la prevenció.
Iniciem una gran col·laboració amb la policia local i els bombers en els
exercicis dels plans d’autoprotecció de les escoles de Torelló, promovem i
treballem intensament en la revisió del pla d’emergència municipal i en
l’adaptació del Neucat i l’Inuncat a les característiques del municipi. Any
rere any col·laborem activament en la revisió del pla d’autoprotecció de
Carnaval... I seguim col·laborant cada vegada més amb més entitats i més
activitats.
La revisió del pla d’emergència al medi rural ara fa dos anys, les accions
formatives internes i la participació en el Consell Municipal de Seguretat i
Mobilitat són algunes de les darreres accions en les quals participa
activament la nostra associació.
Si un servei es mereix una menció especial, per a nosaltres és, sense cap
mena de dubte, la col·laboració que podem fer any rere any a les misses
dels malalts que se celebren al santuari de Rocaprevera. El somriure i
l’agraïment que rebem és per a nosaltres la ‘paga’ de tot l’any.

Hi ha un àmbit en el qual treballem constantment, el de la comunicació. Per
a una bona prevenció i per a una intervenció efectiva es importantíssim
disposar d’una bona xarxa de comunicació que garanteixi la transmissió de
la informació necessària en el moment convenient.
Des dels voluntaris de Torelló vàrem treballar i treballem per disposar del
mitjà mes fiable de comunicació en situació d’emergència: la
radiocomunicació.
Per això es va contactar amb un grup de radioaficionats de la Vall del Ges
i Bisaura que col·laboren a garantir al màxim la comunicació per ràdio,
aportant els seus propis centres de comunicació i els seus equips; són els
ràdio ct.
Amb ells també s’ha treballat la recuperació dels equips de comunicació
que es varen retirar de la policia local i d’altres serveis municipals per crear
una xarxa de reemissors i portàtils que, en cas d’emergència, puguin
garantir la comunicació des de qualsevol punt de la població i en la vida
quotidiana, i puguin fer servei a les entitats i organismes que ho necessitin.
Col·laborem en les campanyes informatives que ens comunica la direcció
general de Protecció Civil, fent-ne divulgació en els àmbits als quals va
adreçada ja que la millor prevenció és una bona informació.
I seguim endavant pensant en el futur amb optimisme i amb moltes ganes
de seguir aprenent per poder seguir col·laborant amb tothom qui vulgui
comptar amb nosaltres.

