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El Pla d’Assistència i Suport - PAS

• Els Consells no tenen competències en protecció civil
• Aprovat pel Ple del Consell al 2009, actualment en revisió
• Planteja actuacions generals:

Normalitat Emergència Retorn a la normalitat

Planificació Suport Logístic

Serveis propis afectats

Suport

Informació a la població



Tècnic comarcal de Protecció Civil

• Redacció de Plans d’Actuació Municipal i Plans 
d’Autoprotecció coneixement del territori

• Col.laboracions amb altres grups relacions 
personals

• Protocols interns del Consell Comarcal: nevades, transport 
escolar

• Àrea de Medi Ambient grup operatiu
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Actuacions CCAE durant l’incendi

CCA

Joventut Medi Ambient

Bus Entitats Ajuntaments Sorea 

Voluntaris 







Actuacions Medi Ambient durant l’emergència

• Trucades diàries a tots els alcaldes dels municipis afectats
■Traspàs d’informació

• Informació a la població
■Una persona en dedicació exclusiva
■FB i TW

• Gestió del voluntariat



CCA – Tècnic comarcal de protecció civil

• Enllaç entre CECAT i municipis: aigua, gas, electricitat, 
acompanyaments

• Coordinació logística emergència
� Ubicació de masos i altres elements vulnerables
� Evacuació preventiva càmpings La Fradera i Bassegoda Parc

• Informació de primera mà



Actuacions Consell Comarcal – tornada a la normalita t

• Medi Ambient – Gestió de voluntariat: #focempordà
� Creació de la pàgina Web
� Taules rodones voluntariat – Grups de treball temàtics
� Projectes emblemàtics (tancament setembre 2013)

• Medi Ambient – Finestreta única – Gestió d’ajuts
� Particulars (110 persones)
� Municipis (17 + Consorci Salines Bassegoda + CCAE)

• Serveis Socials – Ajuda psicològica afectats (Unitat de 
Crisi de la UAB)

• Informes, reunions, visites, conferències, etc.
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Aspectes a millorar

�Traspàs d’informació als grups operatius
�Cases de colònies, campaments i rutes estivals

• Reunions periòdiques grups operatius

• Protocols de treball
�Verticals: CCAE – Generalitat i altres grups operatius
�Horitzontals – dins el CCAE

• Replantejament dels plans d’emergències
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