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Actualitat

L'Ajuntament i els bombers ofereixen diumenge una nova jornada
de formació de voluntaris

Dijous 27 de maig de 2004
L'Ajuntament de Castellar, l'entitat Servei a la Natura (SERNA) i els Bombers
Voluntaris del municipi organitzen conjuntament una nova jornada de formació
adreçada a totes aquelles persones interessades a col·laborar amb els cossos de
protecció civil quan es produeix una situació d'emergència. La sessió tindrà lloc el
diumenge, 30 de maig, de 10.00 h a 14.00 h, i es farà al Parc de Bombers de
Castellar, situat al Pla de la Bruguera. Els interessats en participar d'aquesta jornada
de formació es poden adreçar a l'Oficina 21. De moment, ja hi ha una vintena
d'inscrits. La sessió es distribueix en dues parts: una primera de continguts teòrics i
una segona de tipus pràctic. L'objectiu és donar als participants unes nocions
bàsiques d'actuació quan es produeixen incendis o altres tipus de catàstrofes. Durant
la part teòrica es facilitarà als assistents un dossier amb l'explicació del
comportament d'una persona davant d'un foc, com actuar-hi i els tipus de mànegues
que existeixen, entre d'altres continguts. D'altra banda, "en la part pràctica, que es
farà al pati del Parc de Bombers, es faran diferents demostracions de com es
tiren les mànegues, com es munten les instal·lacions i les línies forestals i com es
llança aigua a pressió", explica el Cap dels Bombers Voluntaris de Castellar, Josep
Casajuana. L'Ajuntament de Castellar ofereix el seu suport logístic a la sessió de
formació. Tal i com expliquen els organitzadors de la jornada de formació, es tracta
d'una iniciativa molt útil ja que es proporciona als assistents recursos i instruments
bàsics sobre com actuar en situacions de risc, i alhora se'ls sensibilitza a l'entorn de
les seves possibilitats d'actuació davant una emergència. "Els voluntaris ocasionals
mai estaran a primera línia de foc, ja que aquesta és feina dels bombers. La
seva actuació serà la d'ajudar i donar recolzament als cossos de protecció civil"
, apunta Casajuana. "Aquestes persones són de gran ajuda en situacions
d'emergència com els incendis de l'estiu passat a Sant Llorenç, quan la seva
aportació sempre era necessària", afegeix Casajuana. "Tot i no poder apagar
focs, poden remullar zones cremades o recollir el material, mentre els bombers
encara estan actuant en l'extinció d'algun foc", explica el Cap dels bombers de
Castellar. "Els voluntaris ocasionals poden fer moltes feines en una situació
d'emergència. És important que la gent prengui consciència que tota ajuda pot
ser molt necessària", apunta la Cap de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castellar,
Marina Muntada. Per tant, les persones participants en aquesta jornada passaran a
formar part d'una llista, per si alguna vegada es necessita la seva ajuda en cas
d'emergència.
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