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16 de juny de 2021 

Honorable Consellera,  

Us faig a mans aquesta carta, en compliment de la documentació necessària que cal adjuntar, en 

registrar una candidatura per l’atorgament de la Creu de Sant Jordi als Voluntaris i Voluntàries de 

Protecció Civil de Catalunya que han estat de servei durant la pandèmia del COVID 19.   

Us escric com a Cap d'unitat de l'associació de Voluntaris de Protecció Civil a Sant Vicenç de Castellet 

(Bages).  

Els Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil a Catalunya estem organitzats en associacions municipals 

(a Catalunya en som prop de 150 AVPC), en elles un conjunt d’homes i dones fan per participar 

d’aquelles funcions que els hi són encomanades dins dels preceptes del Decret 27/2001 i l’Ordre 

INT/202/2017. 

A les 150 AVPC, hi te vostè actualment 1.621 Voluntaris i Voluntàries degudament formats a l’ISPC 

(Institut de Seguretat Publica de Catalunya) i posteriorment han estat nomenats per cada un dels seus 

Ajuntaments.  

En l’esclat de les necessitats assistencials en motiu de la COVID, molts municipis van haver de fer front 

a una quantitat ingent de necessitats socials per les que no estaven dimensionats. Necessitats de 

caràcter assistencial i també de tracte humà, en episodis que molts de nosaltres no podíem haver 

imaginat. 

En alguns pobles i ciutats es va tibar de molts recursos. En molts altres, del que es tenia, però en tots 

en els que hi havia Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, la resposta i posada a disposició va ser 

immediata.    

Un cop finalitzat el gruix de l'afectació de la pandèmia al nostre País, li trasllado que cada dia va tenir 

en algun indret algun Voluntari participant de moltes i molt variades tasques. Donat el nostre caràcter 

plenament municipalista desconec el nombre total d’hores que hi vàrem esmerçar entre tots i totes, 

però de ben segur van ser molt elevades. 

A tall d’exemple, al nostre poble, no superem els 10.000 habitants hi vàrem estar operatius 198 dies 

(pràcticament un dia si, un dia no) amb prop de 1.000 hores de dedicació, fent tots aquells dispositius 

assistencials que des de l' Ajuntament i els serveis sociaIs ens encomanaven, sempre des de la premisa 

més absoluta, del voluntariat i l'altruisme.  

Estic segur que en altres municipis, la càrrega de la feina ha estat major. Si teniu en compte que 

nosaltres (que som 10) hem fet 1.000 hores de servei, els 1.621 en poden haver fet una quantitat 

increïble. (no m’atreveixo a dir-li...) 

Son 1.621 persones, que de forma altruista han disposat del seu temps i bones arts, per donar un cop 

de mà al conjunt de la gent amb la que conviuen, repartint medicaments i pautes des dels CAP als 

domicilis deis nostres padrins; portant medicaments a domicilis on el COVID feia estralls (de vegades 

amb la única protecció d'una mascareta higiènica i un uniforme -desgastat de tantes rentades a que 

els hem hagut de sotmetre-); repartint moltes targetes menjador als infants dels nostres pobles (per 

garantir-los un àpat suficient, que va quedar en dubte amb el tancament dels centres escolars; portant  
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roba a llars per que la gent cosís mascaretes, i anar-les a recollir per després fer la volta i distribuir-les 

entre "altres" serveis essencials; fer torns a les estacions de tren o d'autobús, per repartir mascaretes 

als usuaris en aquells moments en que no tothom en disposava, i així un llistat que podria encara ser 

molt més ampli.  

Els Voluntaris i les Voluntàries de Protecció Civil, no pretenem ser ni més ni menys que cap altre 

col·lectiu que en aquest episodi pot haver col·laborat també de forma molt activa. Altres entitats 

disposen de molta infraestructura i entre les seves organitzacions també inclouen personal 

professional i per tant retribuït. No és el nostre cas. A les AVPC de Catalunya, no hi ha ni un sou. Ni 

tampoc en demanem. 

Per això, Honorable Consellera, llenço aquesta iniciativa, que espero sabeu disculpar si la trobeu 

massa agosarada. 

Aquesta setmana del 14 de juny, faré per sol·licitar de forma telemàtica, la concessió de la Creu de 

Sant Jordi per als Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Catalunya. Un reconeixement per 

aquells i aquelles que hagin estat activats i operatius per la pandèmia del COVID19 al servei de les 

seves comunitats, i de facto, per la població de Catalunya.  

En el col·lectiu de les AVPC a Catalunya, no soc més que un Cap d'unitat en un petit poble al Bages, 

però amb la major de les humilitats, crec que pot ser una menció i reconeixement força encertat, que 

pot fer-nos reafirmar en els nostres valors de servei i generositat a la nostra comunitat. 

Cal citar també, que tots ells i elles, han posat en risc la salut pròpia i la dels seus, tot i fent serveis a 

aquells que ho havien de menester, pel sols fet de ser membres de Protecció Civil. A canvi de res.  

Seria per qui subscriu, un immens orgull que féssiu per considerar fermament aquesta petició, tot i 

afegint un agraïment sincer a la dedicació que segur heu prestat a la consideració d'aquesta iniciativa. 

Per últim, citar-li 2 coses. En cas de ser-nos concedida aquesta distinció, faré per traslladar a la Direcció 

General de Protecció Civil, que adapti la directriu relacionada amb la nostra uniformitat, a fi de que 

determini algun tipus de insígnia per poder ser lluïda pels nostres col·lectius un cop concedida. De 

l’altre, fer-la sabedora que una carta molt semblant a aquesta li he adreçat a la Oficina del MHP Torra, 

perquè en la mesura del que cregui, sigui el nostre principal fadrí. 

Moltes gràcies. 

Xavier Tobella i Lucea 
Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Vicenç de Castellet 
AVPC Num. Registre 50 
BAGES 

 


