
Tu també formes part de Protecció 
Civil, però encara no ho saps.

Tots som Protecció Civil.

Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil 

de Sant Cugat del Vallès



La nostra missió
Des de la nostra associació de Voluntaris ens 
dediquem a la protecció de persones, béns i medi 
ambient, vetllant per la seguretat, la prevenció de 
riscos i les emergències a Sant Cugat



Objectius

Protegir i informar la ciutadania de Sant Cugat 1
Protecció del medi ambient 2

Actuar amb rapidesa per restablir la normalitat3
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El nostre públic

Qui

Els nostres voluntaris

Tota la ciutadania de Sant Cugat del Vallès

25 voluntaris del municipi de Sant Cugat 
Edats compreses entre 18 i 70 anys 
Homes i dones amb diferents formacions 
Esperit de treball en equip 
Altruistes 
Professionalitat 
Passió per ajudar la ciutadania



    Visibilidad de l’entitat
                     
• Notícies a la premsa local (TOT Sant Cugat, El Cugatenc) 

• Reportatges per TV Sant Cugat i Cugat Media 
https://www.youtube.com/watch?v=6zLjWVRuthk&feature=emb_rel_pause 

• Twitter @avpcstcugat (1.121 seguidors) 
• Ajuntament, Regidors, CugatMedia, ISPC, Creu Roja i empreses 

• Instagram @avpcstcugat (581 seguidors) 

• 3.482 h de serveis preventius (caps de setmana) 

• Participació a 48 actes culturals i 8 esportius  

• Participació activa a 40 simulacres d’empreses locals 

• Dossier informatiu d’activitats a empresas col.laboradores 

•

                     

https://www.youtube.com/watch?v=6zLjWVRuthk&feature=emb_rel_pause


Raons per comprometre’t

Ser membre actiu de Protecció Civil

Conectar amb el territori i protegir-lo

Ajudar-nos a protegir i informar



Possibilitat d’incloure logotip a carpes i als nostres espais

Informar a la premsa local el dia del lliurament i, en cas de ser un esdeveniment 
multitudinari, ens posarem en contacte amb la televisió local

Visibilitat de la donació, al Saló de Actes de l’Ajuntament

El nostre compromís



Ara pots formar part!

Roba tècnica (350€/pax) 
Cascos (150€) 
Ninot per a pràctiques (2.031€)  
Desfibrilador de pràctiques (302€) 
Simulador de sagnat (1.200€)

Donació de material d’emergències i sanitari

Tríptics (300€), material fungible, ordinadors (1.400€), pissarra tàctil (700€), 
folletons, llibres (50-200€)

Donació per a campanyes de sensibilització

Curs de primera intervenció sanitària (450€ per a 6 pax) 
Curs d’hemorràgies massives (700€ per a 8 pax) 
Cursos de primera intervenció per a la extinció d’incendis (400€/pax)

Donació per a la nostra formació

Fes-te voluntari. Dedica el teu temps.





Et mantenim al dia
Cada trimestre elaborem per a tu un 
informe on et proporcionarem dades 
d’impacte

Informe trimestral 
• Total d’esdeveniments 
• Resum d’aportacions 
• Aparicions en mitjans de comunicació



Donacions actuals



Totes les donacions 
són valuoses!

  

Treballem junts per 
un projecte en comú!

  



Gràcies per la teva atenció! 
Comencem?
Patricia Pulm 

+34 626 66 54 10  
presidencia.avpcscv@gmail.com 

mailto:presidencia.avpcscv@gmail.com

