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 Entrevista

Entrevista a Jordi Moreno, cap de
Protecció Civil de Lliçà d'Amunt.

1.Has nascut a Lliçà d'Amunt? Què t'agrada més
del municipi?

No, vaig néixer a Barcelona i vaig venir aquí  quan
tenia 15 anys.

El que més m'agrada és el paisatge i  la gent del
municipi.

2.Quant temps fa que ets a Protecció Civil?

Fa 15 anys, des que la vam fundar l'abril del 2001.

3.Quantes  persones formen el cos de Protecció
Civil al municipi?

Actualment som 33 voluntaris. 

4. Què feu exactament?

Valorem i estudiem els riscos del municipi (riuades,
incendis,evacuar, socórrer gent...).

Complementem  la  primera  intervenció  (primers
auxilis),  ja  que  a  Lliçà  d'Amunt  les  ambulàncies
només són actives 12 hores al dia.

5.Aquesta tasca la feu voluntàriament? Per què?

Sí, perquè ens agrada ajudar els altres i no sempre
s'aconsegueix cobrar per fer el que t'agrada.

Sempre  tenim  en  compte  quins   són  els
professionals  i  quan arriben els  deixem actuar  a
ells.

6.Quina  formació  tenen  els  membre  de
Protecció?

Durant tot d'any fem cursos per aprendre a socórrer
a la  gent, i  d'altra  formació per actuar en casos
d'emergència.

7.Hi  ha  animals,  com  gossos,  que  ajuden  en
algunes tasques? 

Sí, perquè estem a favor del medi ambient i ells
formen part d'ell.

8.Què aporta Protecció Civil al poble?

Realitzem  primers  auxilis  a  persones,  apaguem
focs, i d'altres tasques d'ajut.

9. Amb quines entitats us coordineu?

Ens  coordinem  amb  la  Creu  Roja,  ADF,  Policia,
Mossos d'Esquadra, Bombers...

10.Quin  o  quins  han  estat  els  serveis  més
importants que heu realitzat?

Les  ventades  del  2001  i  les  nevades  del  2008  i
2010 .

11.Quants  serveis  realitzeu  cada  any,
aproximadament?

La mitjana és de 400 o 450 serveis a l'any.

12.Tens una altra professió a part d'aquesta?

Si, em dedico a fer caixes fortes per a hotels, però
estic semi-jubilat.

13.De petit  ja  volies  ser  membre de Protecció
Civil? O tenies alguna preferència?

No,  perquè no  sabia  què era,  però  sempre  m'ha
agradat  ajudar  els  altres.  Quan  vaig  tenir
l'oportunitat  d'entrar al  cos  de Protecció Civil  no
m'ho vaig pensar.

14. Quins projectes teniu en Protecció Civil?

Els nostre projecte és poder seguir formant-nos.

15.Ens  podries  explicar  la  transformació  del
municipi des que  estàs en aquest cos?

S'han  fet  matèries  de  seguretat,  plans
d'emergència, franges contra incendis, s'han posat
boques d'incendi, i d'altres actuacions.

16.Hi  ha  alguna  anècdota  que  t'hagi  cridat
bastant l'atenció i ens puguis explicar?

La  gents  es  solidaritza  molt  en  moments  que  fa
falta ajuda, especialment els veïns.

Des de la revista ELI et donem les gràcies per la
teva col·laboració, i per la feina que feu.

A continuació teniu la foto de part de l'equip de
Protecció Civil de Lliçà d'Amunt.

 


