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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A NEVADES
Aprovació definitiva: Bop 67, de 18/3/2004

MANUAL D’ACTUACIÓ PER A NEVADES
INTRODUCCIÓ
El Pla d’Actuació Municipal per a Nevades per al municipi de Manresa, ha de recollir els
riscs i possibles situacions d’emergència que es puguin produir amb motiu d’una gran nevada.
La neu per si mateixa no és un risc natural problemàtic. Una nevada al Pirineus o a ciutats
habituades a la neu no comporta altres situacions especials, per la preparació de les pròpies ciutats i dels seus habitants.
A les nostres ciutats, menys acostumades a aquest risc, una gran nevada ocasiona situacions de risc que cal preveure i gestionar, amb l’actuació dels grups que formen l’esquema de
Protecció Civil, tan diversos com els del grup d’intervenció i rescat, grup d’ordre o grup
d’assistència medica i social.
El Pla d’Actuació Municipal per a nevades que aquí presentem no és ni serà mai un Pla de
neteja de carrers i carreteres. Primer perque en un Pla d’emergències entenem que no es
pot recollir una planificació de treballs que no corresponen a Protecció Civil, sinó als serveis
de manteniment de la via publica.
Segon perque entenem que una nevada, ve acompanyada d’un seguit de components associats (temperatura, gruix, pluja, etc.) que fa que cada nevada sigui diferent i totalment
impossible de preparar com a Pla de neteja total de la ciutat.
El nostre Pla, dins el capítol de vialitat, fa un estudi general i genèric de diferents problemes
i possibles solucions davant la manca de vialitat, tant peatonal, com de vehicles.
Es preveu un ordre de prioritats a priori, però la situació de la nevada, l’època de la mateixa,
la temperatura posterior, i per que no, les prioritats polítiques que marqui el govern municipal, seran les que definiran les actuacions de neteja que es considerin oportunes.
El contingut d’aquest Pla, és fruit de l’experiència de la gran nevada a Manresa l’any 1985, i
del primer Pla d’emergències realitzat per el servei de Protecció Civil.
Amb motiu de la gran nevada de desembre del 2001, el Pla anterior ha estat revisat i modificat, per incloure les situacions que no estaven contemplades en l’anterior Pla, i adaptar el
mateix a les circumstàncies actuals de la nostra ciutat i comarca.

0.REGLAMENTACIÓ
DISPOSICIONS BÀSIQUES
•

El municipi de Manresa ha dictat les següents disposicions legals en matèria de Protecció Civil i d’emergències per nevades:
- Pla .Bàsic Municipal aprovat el dia 17/09/1991 i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 2 d’abril de 1992.
- Creació de la Comissió de Protecció Civil municipal el dia 04/07/1990.
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- Nomenament del tècnic de Protecció Civil municipal el dia.1 de març de 2.001.
- Ban municipal sobre Incendis Forestals el dia14/03/2001.
- ADF PLA DE BAGES formada el dia 27/05/1987 pels municipis de MANRESA,
SANT FRUITÓS DE BAGES I SANT JOAN DE VILATORRADA.
- Pla d’Actuació per Incendis Forestals aprovat el dia 20 de juliol de 1998.
- Aprovació i homologació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per espectacles
pirotècnics i Pla d’Actuació Municipal per Correfoc, aprovats per el Ple de la
Corporació el dia 16/07/2001 i homologats per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 27/09/2001.

DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
L’annex 1 d’aquest manual inclou els models de disposicions següents:
• Notificació d’activació i desactivació del Pla de Protecció Civil Municipal
(punt 1 de l’annex 1).
• Ban amb una ordre d’evacuació o de confinament (punt 2 de l’annex 1).
• Comunicat d’informació a la població de la situació (al punt 3 de l’annex 1,
avís d’evacuació o confinament).
L’annex 2 inclou el següent:
•Consells d’autoprotecció pel risc.

1.DADES DEL MUNICIPI
1.1.DADES GENERALS
1.1.1.SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El municipi de MANRESA està situat al centre de la comarca del BAGES , amb les coordenades geogràfiques del nucli urbà X 402.265, Y 4.620.513, Z 231.22(UTM).
Limita amb els municipis de
Nom de municipi

Situació
(NSEO)
VILA- NORD

SANT JOAN DE
TORRADA
SANT FRUITÓS DE BA- NORD
GES
PONT DE VILOMARA
EST
MURA
EST
RAJADELL
ST.
SALVADOR

OEST
DE SUD

Telèfon de l’Ajuntament
938764040 Oficines / 938764092Policia Local
93.8789300
938318811
938317226 Oficines / 639206565 Policia Local
938368026
938358025
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GUARDIOLA
CASTELLGALÍ
SUD
ST. VICENÇ DE CASTE- SUD
LLET

938330021
936930611 Oficines / 936930612 Policia Local

1.1.2.SUPERFÍCIE
Superfície total
Superfície urbana
Superfície forestal
Superfície agrícola

41.420,00 Km²
6.429,253 Km²
9.069,34 Km2
14.650 Km²

Sòl Urbanitzable Programat......................................................................1.640.435 m2
Sòl Urbanitzable no programat.................................................................2.337,194 m2
Sòl No Urbanitzable..................................................................................31.113,118 m2

1.1.2.1 SÒL NO URBANITZABLE:
Reserva ecològica: 9.069,348 m2
Protecció agrícola: 4.272,153 m2
Nucli rural: 282,029 m2
Agrícola: 10.378,370 m2

1.1.2.2 ESPAIS LLIURES:
Gran parc: 2.377.928 m2
Parc urbà: 0 m2
Places i jardins urbans: 13.360 m2
Parc del Cardener: 1.066.000 m2
Parc paisatgístic: 1.748.570 m2

1.1.3.POBLACIÓ CENSADA I POBLACIÓ TURÍSTICA
Habitants censats
64.515.(segons les dades de l'últim cens)

Nom del nucli

Màxim d’habitants en època
turística
La mateixa

VILADORDIS

Nombre
d’habitatges
675

Població míni- Població
ma (període)
(període)
Ídem
Ídem

EL XUP

1.215

Ídem

Ídem

FARRERES-SUANYACOMTALS-STA.CATARINAL’OLLER

136

Ídem

Ídem

màxima
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1.1.4.ALTITUD
Altitud màxima amb població
Altitud mínima amb població
Altitud del nucli urbà
Altitud màxima

300 m
170 m
234 m
542,90 m

1.1.5.HIDROLOGIA✐
Rius
Rieres destacables
Torrents destacables
Canals
Llacs
Embassaments

Cardener – Llobregat
Rajadell
Sant Ignasi - Predicadors
Panyos
Parc de l’Agulla

Els principals cursos de la xarxa hidrogràfica del municipi són els rius Llobregat i el seu afluent, el riu Cardener. Es tracta de rius que passen força encaixats en els punts on travessen
roques dures, però que eixamplen les seves valls allà on travessen roques més toves. Altres cursos menors de la xarxa hidrogràfica són la Riera de Rajadell i torrents més urbans.
El Llobregat i el Cardener són rius mediterranis amb un règim nivo-pluvial atenuat, en el que
es detecta una important influència pluvial. Els cabals màxims es produeixen en el mes de
maig al Cardener i de juny al Llobregat. La mitjana mínima es dóna per l’agost. El règim
propi d’ambdós rius es troba modificat per l’existència de nombroses rescloses.
El cabal del Cardener s’incrementa artificialment per la incorporació d’aigües de la Sèquia
que pertanyen al Llobregat. Presenta, d’altre part, certa pèrdua de cabal per la derivació
d’aigües que suposa el rec de Castellgalí, a l’extrem SE del Municipi.
Pel que fa al Llobregat, una part de les seves aigües es derivada, a l’alçada de Balsareny,
cap a la Sèquia de Manresa; en aquest municipi l’aigua s’acumula a l’Agulla, i es distribuïda
mitjançant els sistema de canals de la Sèquia cap a les zones de regadiu del Poal i Viladordis. Una part d’aquesta aigua retorna finalment al Llobregat, on arriba després de passar
per la central hidroelèctrica de les Marcetes.
Una característica d’aquests rius és la irregularitat interanual en el seu cabal. Així, per
exemple, les mesures fetes al Cardener ,a l’estació d’aforament de Manresa, entre 1912 i
1942 presenten un cabal mitjà anual de 10,36 m3/s el 1936 i un de 2,37 m3/s el 1924.
Tant la conca del Llobregat com la subordinada del Cardener tenen forma allargada i estreta, característica que origina una ràpida concentració de les aigües d’escorrentia i una circulació de caràcter torrencial. De les crescudes generalment tardorals, hi ha documentació
històrica que testimonia repetidament la seva importància i efectes devastadors tant al Llobregat com al Cardener.

1.1.6.XARXA VIÀRIA✐
✐
✐ Cal cartografiar aquestes dades.

4

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A NEVADES

1.1.6.1 AUTOPISTES:
C -16 de Terrassa a Manresa, creua el terme municipal per la part nord, provinent del Pont
de Vilomara.
Concessió administrativa: AUTEMA
Adreça: Afores s/n
Telèfon: 938331111
SANT VICENÇ DE CASTELLET
1.1.6.2 CARRETERES:
•

C - 55 De Abrera a Manresa i a Solsona.
Es considera la més important via d’àmbit europeu que creua la nostra comarca i també
el nostre terme municipal. Amb la nova denominació actual de carreteres, segueix cap a
Cardona i Solsona i és accés directe a Andorra per Bassella .Dependència de la Generalitat de Catalunya.

•

BV- 4501 carretera de Manresa a Santpedor: Dependència de la Diputació de Barcelona.

•

C-37 Carretera de Manresa a Can Masana i bifurcació a Igualada: Dependència de la
Generalitat de Catalunya. El tram de la cruïlla de la carretera d’Igualada direcció Can
Masana, depèn de la Diputació de Barcelona.

•

BV- 1225, carretera de Manresa al Pont de Vilomara. Dependència: de la Diputació de
Barcelona.

1.1.6.3 EIX TRANSVERSAL:
Carretera C-25, de Lleida a Girona. És una via que per la seva ubicació pot tenir problemes
de neu en alguns indrets (zona de la Segarra, del Moianés, etc.).
Generalitat de Catalunya.
(S’adjunta plànol de Carreteres amb els punts quilomètrics)
1.1.7.XARXA FERROVIÀRIA✐
✐

Línia de ferrocarril
MANRESABARCELONA–
LLEIDA
MANRESABARCELONA

Dades

Ponts i túnels

Dependència: RENFE
Estacions: MANRESA

TÚNEL CAMÍ MONISTROLET

Dependència: FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT
Estacions/ baixadors : MANRESA
BAIXADOR. MANRESA ALTA I
BAIXADOR
CARRER
VILADORDIS

TÚNEL VILADORDISTÚNEL DE SANT PAU

1.1.8.XARXA DE GAS
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Línia de gasificació
Trama urbana
Gasoducte Manresa

Dependència (companyia)
CATALANA DE GAS
GAS NATURAL

(S’adjunta plànol del gasoducte)
1.1.9.XARXA ELÈCTRICA

Línia elèctrica /
Estacions transformadores
Línia 110 kV

Tipus

Companyia
FECSA

(S’adjunta plànol de les principals línies elèctriques).

1.1.10.XARXA D'AIGUA POTABLE
Companyia
AIGÜES DE MANRESA. Telèfon 938725522
Oficines 938744154
1.1.11.CLIMATOLOGIA
Les dades que s’expressen a continuació provenen majoritàriament de la recollida de dades
meteorològiques de Manresa, elaborada pel Departament de Física Aplicada de la Universitat de Manresa a partir de les dades de la seva pròpia estació meteorològica ( període
1930-96; també hi ha dades de Vallès 1997), a partir dels registres subministrats per
l’estació meteorològica del Camp d’Aprenentatge del Bages ( La Culla, període 1988-1997),
de la pròpia UPC i de l’estació de FECSA situada als Dolors ( 1930-1978). A l’estudi esmentat del Vallès es pot trobar mes informació sobre el clima.
La forma còncava del relleu del Pla de Bages, tancada pel sud per la serralada pre-litoral,
confereix al clima d’aquest territori una certa continentalitat, més acusada al fons del Pla.
Així, el clima és mediterrani de tendència continental, amb la sequera estival menys acusada que en altres comarques més característicament mediterrànies.
El relleu propi de la comarca i la distància al litoral afavoreixen els fenòmens d’inversió tèrmica, així com les gelades i boires a les valls del Llobregat i Cardener.
1.1.11.1 PRECIPITACIONS:
La mitjana de precipitació anual és de 598,2 mm amb una gran irregularitat interanual. La
precipitació màxima s’enregistra a la primavera i a la tardor, amb màxims mensuals al maig i
setembre. Es tracta de precipitacions equinoccials, amb un mínim destacat a l’hivern i amb
un únic mes de sequera a l’estiu (juliol). Hi ha situacions de llevant, que si van acompanyades d’una gota freda en altura, provoquen fortes pluges de caràcter torrencial.
L’elevada precipitació estiuenca ( excepte el mes de juliol) és deguda al gran escalfament
diürn a l’estiu. Aquest produeix precipitacions tempestuoses, generalment a la tarda, que
recorren les valls dels rius.
El mínim hivernal (gener, febrer) és força acusat i cal relacionar-lo amb les baixes temperatures que s’assoleixen a la comarca i les freqüents inversions tèrmiques que creen unes
condicions de gran estabilitat atmosfèrica.
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Pel que fa a nombre de dies de pluja, les puntes es produeixen a la primavera ( maig:8,5,
abril:7,8, juny: 6,9) i tardor ( setembre i octubre: 6,3) i els mínims per gener - febrer ( 4,0 i
4,1 respectivament) i juliol ( 3,8). Tot i que a la tardor plou menys dies que la primavera, la
intensitat de les precipitacions és major, resultant-ne valors semblants de precipitació.
De gener a març i al desembre pot nevar a Manresa. Les calamarsades són de curta
durada i en general es produeixen entre abril i setembre, i al novembre.
A continuació s’indiquen algunes dades en relació a les precipitacions a Manresa:
Mitjana de precipitació anual: 598.2 mm.
Valor extrem de precipitació anual: 923 mm ( 1951).
Mitjana de nombre de dies de pluja anuals: 70,4.
Mitjana anual de dies de nevada: 1,4.
Mitjana anual de dies amb calamarsades:0,8.
1.1.11.2 TEMPERATURA:
La comarca del Bages es caracteritza per un règim tèrmic extremat i una elevada amplitud
tèrmica. L’ oscil·lació tèrmica a Manresa assoleix de mitjana una diferencia entre 9,6ºC
( desembre) i 15,1ºC ( juliol), amb màxims a l’entorn de 20ºC. L’hivern és extremadament
fred al pla, a causa dels fenòmens d’inversió tèrmica.
A continuació es sintetitzen les dades tèrmiques de la ciutat:
Mitjana de les mitjanes: 13,7
Mitjana de les màximes:20,1
Mitjana de les mínimes: 7,2
Mitjana del mes més fred ( gener): 4,3
Mitjana del mes més càlid ( juliol) : 23,6
Mitjana anual de dies de gelada: 75,4
1.1.11.3 HUMITAT:
Les dades corresponents a tres anys agrícoles ( 1978-79, 1979-80 i 1980-81) indiquen a
Manresa uns màxims d’humitat relativa que superen en moltes ocasions el 90 % i les mínimes en dies molt secs que ha arribat a ser del 20 %.
Segons Vallès ( 1997), amb dades de l’estació de la Culla, que presenta valors d’humitat
relativa més elevats que a la UPC- la mitjana anual es del 62%. Els mesos més humits són
desembre ( mitjana 76%), novembre( mitjana 73%) i gener ( mitjana 71%); juliol ( mitjana
50%) i juny ( mitjana 53%) són els més secs.
Segons SEGARRA I JORGE ( 985), un dia normal de desembre presenta un màxim de 92
% i un mínim de 50%; al juliol es presenten màximes del 92% però les mínimes són de
l’ordre del 30%.
1.1.11.4 VENTS:
Els vents dominants són del primer quadrant ( N-E) amb un 38 % del temps, tot i que a la
primavera, l’estiu i la tardor tenen certa importància els de component sud. Els segons, tercer i quarts quadrants enregistren respectivament, el 23,2%, 22,1 % i 14,4 % dels períodes
de vent. Les calmes representen un 2,1 % del període anual.
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1.2.DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC✐
1.2.1 ÀMBIT D’ACTUACIÓ
La gran nevada de l’hivern del 2001 confirma una vegada més (tal i com va succeir en els
incendis forestals del 1994) la necessitat de que el servei de Protecció Civil municipal, i el
seu comitè d’emergències, gestioni directa o indirectament, l’emergència de la nevada en
l’àmbit comarcal i doni resposta a aquelles situacions de gravetat que es produeixen en
indrets fora del nostre terme municipal.
Exemples com el rescat i allotjament de persones recollides a les carreteres comarcals, el
suport logístic i mèdic a persones immobilitzades en restaurants o zones de lleure del Bages, el suport i transport a persones amb problemes de diàlisi de la nostra comarca, inclòs
de comarques veïnes (Anoia, Berguedà, Cerdanya, tec) implica una assumpció de tasques
que d’entrada no ens correspondria assumir.
Cal que el nostre Pla reconegui aquestes tasques, s’estudiïn degudament i previ una coordinació amb el Consell Comarcal del Bages i possiblement amb els alcaldes de tots els municipis, es prepari aquesta gestió comarcal amb un mínim però de col·laboració dels corresponents ajuntaments.
Ubicació de les estacions meteorològiques dins del municipi

Localització
Informació
Casa La Culla
938744358
Universitat Politècnica 938777200
Un element important quan comença a nevar és conèixer les previsions del temps, la procedència de la borrasca que produeix la nevada i la seva possible durada. Tota aquesta
informació cal obtenir-la dels organismes preparats per difondre-la com és el Centre Meteorològic Regional o altres organismes similars. No obstant, si les comunicacions no són factibles en aquests llocs, es pot sol·licitar la informació al Centre de Coordinació de Catalunya (CECAT) telèfon 93 586.77.00 i rebre-la telefònicament o per fax.
A part de la informació meteorològica general, necessitem informació local. Un element vital
per preveure actuacions al municipi és la temperatura actual i una previsió de la seva direcció. Per tot això cal preveure en les actuacions municipals la instal·lació de com a mínim
tres termòmetres, lectures que ens donaran una mitjana real de la ciutat. Aquests termòmetres es situaran a l’edifici de l’Ajuntament nou, Plaça Major núm.5, al magatzem de Manteniment, Polígon de Bufalvent, i a l’edifici de la Florinda, lloc d’ubicació del CECOPAL.
Això ens permet un coneixement de la zona més alta de la ciutat ( zona de Bufalvent), una
lectura a dins el casc urbà ( Plaça Major) i finalment l’altre lectura a la zona baixa de la ciutat ( barri de Valldaura.- La Florinda).
Tanmateix es podran consultar les dades del centre meteorològic de la casa de la Culla
93.874.43.358, Es procurarà realitzar una lectura cada mitja hora, amb la confecció d’una
fulla de recollida de dades durant tota la seqüència de la nevada per informació real al Comitè d’Emergència i dels seus Consells Assessors per facilitar la presa de decisions. Cal
veure les diferencies entre zones de sol i ombra, normalment molt importants.
Cal tenir en compte, per les experiències dels últims anys, que alguna de les nevades a la
nostra ciutat, per problemes de baixes temperatures, arriben a glaçar la neu, lo que si pot
provocar greus problemes de mobilitat.
Tanmateix algunes carreteres comarcals, discorren per zones de collades mes altes ( Can
Masana, Sta. Maria d’Oló etc.) que en cas de gran nevades, poden col·lapsar aquestes carreteres.

✐ Cal cartografiar aquestes dades.
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Segons aquesta mateixa experiència si la nevada ve del Vallés difícilment tingui molta importància, al contrari que si la nevada vingués de la zona del Berguedà és probable que fos
més important produint situacions de risc.
1.2.2 ZONES D'APARCAMENT ESPECIAL
S’estableixen tres grans zones que permeten l’aparcament dels vehicles que accedeixen a
la nostra ciutat i que per dificultats de circulació fan necessari evitar l’accés al nucli urbà.
No obstant caldrà adequar-los a fi de facilitar el seu accés.
Localització
Recinte Firal

Característiques
Gran zona d’aparcament extern i possibilitat d’establir una zona
coberta
Sant Pau
Zona d’aparcament extern
Zona del Congost
Gran zona d’aparcament extern
Vegeu la cartografia, annex específic núm. 4.

1.2.3 MATERIAL ESPECÍFIC
Totes les situacions d’emergència comporten disposar d’equipaments especials per cobrir
situacions especifiques relacionades amb cada risc.
A part de la gestió del tema de la sal de desglaç, de maquinària i de personal que desprès
descriurem, a càrrec del grup logístic, les diferents experiències davant una nevada ens
obligen a tenir preparats altres materials molt diferenciats de la resta de situacions
d’emergència.
1.2.3.1 TERMOS I ACCESSORIS:
Cal disposar o conèixer la disponibilitat de termos per a líquids calents, d’una certa capacitat
així com vasos, culleretes, etc.
Caldrà conèixer també l’ubicació de bars oberts durant la nit, màquines de cafè en gasolineres i altres dependències de fàcil accés.
Serà un element útil per l’avituallament de les persones atrapades a les carreteres i pel propi personal que treballi en horaris nocturns.
Ubicació:
Protecció civil (2)
Fonda Sant Antoni (2)
1.2.3.2 MANTES:
L’allotjament de persones fora d’establiments habituals, farà necessari disposar d’una gran
quantitat de mantes per evitar el fred.
Tanmateix experiències com les viscudes l’any 2001 d’un grup d’avis immobilitzats en un
restaurant de la comarca, ens van fer treballar per localitzar 150 mantes que en aquell moment necessitaven.
Ubicació:
Alberg municipal (25)
Protecció Civil (40)
Hospital General (30) Responsable Pep Mora, Cap de Seveis Hospital
Centre Hospitalari (50)
Fundació socioassistencial del Bages (30)
Botigues privades:
Veure catàleg recursos.
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1.2.3.3 MATALASSOS:
És un material encara més difícil de localitzar, ja que el seu ús es més restrictiu de forma
general. Caldrà disposar de matalassos per la gent que s’allotgi en pavellons esportius, escoles, etc., a fi i efecte que sigui possible el seu descans.
Ubicació:
Hospital General
Centre Hospitalari (19)
1.2.3.4 FUNDENTS:
(Veure apartat de Viabilitat )

2.CONEIXEMENT DEL RISC I VULNERABILITAT
2.1.RESUM I CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE RISC
La selecció dels municipis per determinar els que hauran d’elaborar PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL (PAM) es basa en l’estudi del risc de nevades. S’ha considerat que el factor
més important és la vulnerabilitat de la mobilitat i s’ha contemplat el número d’habitants i
l’alçada del municipi (punts de concentració d’habitants) com elements definitius.
Basant-se en aquesta consideració hauran de fer el PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)
els municipis que:
Tinguin un número d’habitants superior a 20.000 o bé els que estiguin a una alçada de 400
metres o més.
Per a la resta de municipis es recomana l’elaboració del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
(PAM) atès que pot nevar a qualsevol municipi de Catalunya, d’acord amb el punt 2.1.2, i
especialment es recomana a aquells municipis que tinguin un número de població flotant
important en època hivernal, també per els que tinguin nuclis de població aïllats, així com
els que presentin algun risc especial per nevades.

Segons el Pla NEUCAT, Pla d’Emergències per Nevades de Catalunya, el municipi de Manresa està classificat com un municipi de redacció obligatòria pel seu propi Pla d’Actuació
Municipal per nevades.
Emergències relacionades amb el risc de nevades esdevingudes al municipi:

Descripció
Grans nevades

Any
1962
1981
1982
1985
2001

Danys
Neu i glaç
Neu
Neu
Neu i glaç
Neu i glaç
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2.2.SECTORS DE POBLACIÓ I SERVEIS AFECTATS✐

Volem definir en aquest apartat, no els problemes de vialitat, que inclourem posteriorment,
sinó un estudi dels diferents sectors de la població que es poden veure afectats en cas
d’una nevada important.
L’Estudi més específic pels sectors de població i serveis afectats els podem trobar a
l’apartat VIALITAT i l’annex de Cartografia Vialitat (Plànol, 5 al 7i).
Els serveis afectats queden recollits en l’apartat 5.1.4.3
2.2.1 ACTUACIONS PARTICULARS PER NEVADES:
El Pla d’Emergències per a nevades, té la obligació d’estudiar i fer front a les emergències
que es produeixin a la nostra ciutat, conseqüència d’aquesta situació especial, però no
excepcional.
Les nevades, tot i que són cada vegada menys habituals, no podem oblidar que per la situació de Manresa, era normal abans que cada any nevés dues o tres vegades a l’any, i és
per això, que cal que l’Ajuntament i els ciutadans de Manresa, estiguin preparats i concienciats sobre aquesta possibilitat.
Una nevada no es per si una situació d’emergència. Cal explicar-ho als ciutadans i únicament entendre aquest Pla, com les actuacions necessàries que es poden produir en una
gran nevada, i ens serveix per cobrir situacions d’emergència davant de persones que degut a diversos problemes de salut, mobilitat etc, es veuen impossibilitades de seguir la seva
vida amb normalitat.
2.2.1.1 DIÀLISIS
Tenim coneixements que els dos Hospitals de Manresa, realitzen serveis de diàlisis a moltes persones de la ciutat, però també de les comarques veïnes que no disposen d’un servei
d’aquestes característiques.
Per aquestes persones, la seva presència física als seus hospitals, és indispensable per la
seva malaltia, i atès el perill que pot comportar la manca d’assistència a la seva vida, entenem com a element PRIORITARI, la gestió d’aquest servei.
Els malalts de diàlisis, realitzen la seva teràpia cada dos dies. Així tenim un grup que assisteix els dilluns, dimecres i divendres, i un altre que ho fa els dimarts, dijous i dissabte. El
diumenge no hi ha servei.
El comitè d’emergència, disposarà d’un grup específic de treball, format per tècnics del grup
local sanitari, que amb contacte permanent amb el personal del servei de diàlisis del dos
hospitals, planificarà la recollida dels malalts als seus domicilis, el seu trasllat a l’hospital .
Tot això es farà amb mitjans vehicles tot terreny privats, en contacte i de forma coordinada
amb els vehicles tot terreny dels serveis supramunicipals, solicitats al Director del Pla Neucat, així com amb el servei d’helicòpters.
Si el colapse de les carreteres és important, i no és possible organitzar el seu retorn, caldrà
gestionar amb els hospitals el seu ingrés fins que les condicions climatològiques permetin el
servei normalitzat amb els mitjans establerts ( taxis, ambulàncies etc.).
2.2.1.2 PERSONES GRANS I/O AMB MOBILITAT REDUÏDA
L’ existència d’un grup de ciutadans, que per la seva edat té problemes de mobilitat,així com
d’ubicació del habitatge etc., la presència de neu als carrerspot ocasionar problemes
d’avituallament de elements bàsics per la seva vida diària.
✐ Cal cartografiar aquestes dades.
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Els serveis socials de l’Ajuntament, facilitaran al comitè d’emergència, el llistat de persones
que es tingui coneixement d’aquesta situació.
El comitè d’emergència, destinarà personal del grup d’Assistència Social i de la Creu Roja,
els quals faran el seguiment d’aquestes persones i facilitaran amb els mitjans que considerin necessaris, els subministres vitals de aliments, combustible etc.,, o gestionaran amb les
empreses concessionàries, un servei més especialitzat i personal per aquestes persones.
Fitxa de recollida de dades:
NOM
ADREÇA
TELÈFON
1.- TENEN FAMILIARS A MANRESA QUE ELS PUGUIN AJUDAR
2.- NECESSITEN ALIMENTS ?
3.- QUANTS EN TENEN ?
4.- PER QUANTS DIES EN TENEN?
5.- NECESSITATS DE MEDICAMENTS
6.- NECESSITARÀ AJUDA PER DEMÀ

2.2.1.3 INDIGENTS
En el moment de l’inici de la nevada, un equip de la Policia Local i de forma coordinada amb
els Mossos d’esquadra farà un seguiment exhaustiu dels indrets més usuals d’ubicació
d’indigents
(caixers automàtics, entrades d’església etc.).
També i amb contacte amb els serveis socials, es farà un seguiment especial de persones
que, tot i la seva mobilitat sigui normal, presentin problemes d’adaptació o d’habitatge, i que
siguin seguits normalment per aquests serveis socials.

2.2.1.4 RESCAT DE CONDUCTORS ATRAPATS
Una nevada intensa i sobtada, en una zona en que els conductors en general, no estan
preparats per circular en carreteres amb neu, i que moltes vegades, la inconsciència de molts
conductors que no saben valorar la situació de les carreteres i del seu vehicle, pot provocar
una situació difícil als conductors de vehicles, ja que poden quedar atrapats en una carretera,
sense poder circular en cap sentit.
Tanmateix, molts d’aquests conductors inconscients, sense equipament especial volen
continuar circulant , de manera que provoca contínues sortides de carretera, petits accidents i
creuament de vehicles a la carretera, impossibilitant la circulació dels vehicles preparats i
també quelcom més important, provoca la impossibilitat de treballar les màquines llevadores.
Per un costat caldrà ser valents a qui correspongui, a l’hora de tancar les carreteres un cop
comença a nevar i es tingui coneixement de la possible continuïtat, tots sabem de les dificultats
d’ algunes de les nostres carreteres comarcals, que travessen collades força elevades de cota.
Per tant, proposem que per part dels responsables dels Mossos d’Esquadra, es prepari un Pla
de tancament de les carreteres comarcals amb definició clara dels punts de tancament i dels
nuclis de població afectats.
A partir del tancament de cada carretera, caldrà organitzar en contacte amb els altres serveis
operatius i amb els equips necessaris que es cregui convenient dels serveis supramunicipals, i
d’acord amb la direcció del Pla Neucat, una recerca dels conductors atrapats amb els seus
vehicles a les carreteres i organitzar el seu trasllat fins a la nostra ciutat.
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A partir d’aquí assumirà la responsabilitat del seu allotjament i avituallament els membres del
grup d’assistència social.

2.2.1.5 HOSPITALS
Manresa disposa de 4 hospitals i que són els següents:
1.- HOSPITAL GENERAL DE MANRESA
2.- CENTRE HOSPITALARI I CARDIOLÒGIC DE MANRESA
3.- CLÍNICA DE SANT JOSEP
4.- HOSPITAL DE SANT ANDREU
Tan l'Hospital General com el Centre Hospitalari són grans centres sanitaris que absorbeixen
un gran volum d'urgències per la seva capacitat i per tant se'ls ha de tenir en compte a l'hora
de calificar-los com a punts vitals, tant en el seu aspecte d'accessos, com de possibles
situacions de manca de subministres, fallada elèctrica, telefònica, etc.
La seva ubicació dins el casc urbà, diferencia de bon principi un dels aspectes més importants
com és el de facilitar i adequar en la màxima rapidesa els seus accessos.
1.- L'Hospital General, ubicat al turó de la Culla, presenta algun problema suplementari pel
què fa als accessos. Conjuntament amb el propi personal de l'Hospital, personal municipal i
possiblement amb l'ajuda de maquinària, caldrà efectuar la neteja dels accessos, des de la
Creu de la Culla fins a la sortida pel carrer de Sta. Clara.
Per evitar possibles colapses en aquesta zona, l'Hospital General col·locarà un guàrdia jurat
privat al principi d'aquest accés, permeten l'entrada només a vehicles d'urgències o de trasllat
de malalts, prohibint i vigilant l'aparcament en zones que dificultin els accessos i el possible
treball de les màquines.
Caldrà netejar i adequar l'accés posterior per les vivendes de la Culla, per on tenen els
accessos els serveis d'avituallament de l'hospital i els vehicles de Bombers.
Cal tenir en compte que l'accés principal, té una zona d'accés restringit a vehicles pesats, per
transcorre sobre un sostre, i amb una càrrega de 1000 màxim. La resta de vehicles tenen el
seu accés per la part posterior (cases de la Culla).
L'hospital disposa també de grups electrògens per la seva vida normal i en quan a
comunicacions, disposa també d'una emissora de la xarxa de Protecció Civil (LIMA 8), que
facilita qualsevol informació entre l'hospital i el CECOPAL.
2.- El Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa, situat dins el casc urbà, en una via de
molta circulació i de fàcil accés, no presenta en principi gaires dificultats per adequar els seus
accessos.
El Centre Hospitalari i cardiològic, disposa de personal de manteniment que conjuntament amb
les possibles aportacions municipals, caldria que actués immediatament en la neteja de les
seves voreres des del carrer de Sant Josep i de tota la zona de façana de l'edifici, tant per
facilitar els accessos peatonals a les zones de urgències, com el sector crític d'accessos
d'ambulàncies.
En el cas que aquests accessos es vegin dificultats per problemes de circulació o acumulació
d'ambulàncies o vehicles particulars en el trasllat de ferits, la Policia Local procedirà al
tancament del carrer Flor de Lis, assegurant que tota la zona d'accessos a urgències resti
únicament al servei del Centre.
L'hospital disposa de grup electrògen propi, i en el tema de comunicacions, i de fallada
telefònica, disposa d'una emissora connectada als serveis de Protecció Civil, LIMA 7, que
permetria una ràpida comunicació amb el centre de Coordinació municipal (CECOPAL) i amb
la resta de serveis operatius del municipi.
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Tanmateix, s'establirà un major control en el funcionament d'aquest sistema de comunicacions,
i es podrà establir amb la direcció del centre un intercanvi d'informació amb el CECOPAL, cada
dues hores.
3.- La Clínica de Sant Josep, pel seu caràcter d'hospital privat, presenta un menor volum de
les urgències, tot i que s'ha de tenir en compte que el seu accés és difícil.
4.- L'Hospital de Sant Andreu és un centre sanitari per malalts de llarga estada i que no
disposa de servei d'urgències, i és per això que cal tenir nets els accessos per tal de preveure
el trasllat de malalts a centres sanitaris d'aguts.

5.- Altres centres assistencials.
NOM DEL CENTRE
SERVEI DE SALUT MENTAL –HOSPITAL
CAP CTRA. SANTPEDOR
CAP BAGES
CAP SAGRADA. FAMÍLIA
CAP BARRI VELL
CAP PL. CATALUNYA
DISPENSARI BARRI EL XUP
DISPENSARI BARRI SANT PAU
DISPENSARI FONT CAPELLANS
DISPENSARI VACUNACIONS AJUNTAMUTUA INTERCOMARCAL
MUTUA CYCLOPS
MUTUA ASEPEYO

ADREÇA
LA CULLA S/N
CREU GUIXERA, 2
C. SOLER I MARCH, 6
C. FONERIA, 2
REMEI DALT, 4-6
C. LEPANT, 7 BAIXOS
VVDES. PARE IGNASI PUIG
C. CARDENER, S/N
TORRE, 6, BAIXOS
PL. MAJOR, 5, 1
C/SANT JOSEP, 66
C/BARCELONA, 8
C/CIRCUMVAL·LACIÓ, 2-4

6.- Residències.
NOM DEL CENTRE
BANC DE SANG - HOSPITAL GENERALPROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DONA
AMBULÀNCIES CREU ROJA
SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES RESIDÈNCIA RAMONA MIRÓ
RESIDÈNCIA MONTBLANC
RESIDÈNCIA GERMANETES DELS PORESIDÈNCIA JOSEFINES
RESIDÈNCIA SANT JOSEP
RESIDÈNCIA SAGRADA FAMÍLIA
RESIDÈNCIA VALLDAURA
RESIDÈNCIA CATALUNYA
RESIDÈNCIA FLOR D'ABRIL
RESIDÈNCIA HOSP. SANT ANDREU
RESIDENCIA ASSISTIDA FONT CAPERESIDÈNCIA CLÍNICA SANT JOSEP

ADREÇA
LA CULLA, S/N
C. SOLER I MARCH, 6
C. GALCERAN ANDREU, 6-8
AVDA. BASES DE MANRESA, 6-8
MURALLA DEL CARME, 9-11
MN. JACINT VERDAGUER, 2-4
C. SALESES, 16-18
C. MAGNET, 20
SANT MIQUEL, 11
C. VALLÈS, 8
C. DEL COS, 8-10
C. BERNAT OLLER, 14-16
P. PERE III, 44, 1
REMEI DE DALT, 3-5
FONT DELS CAPELLANS, 85-87
C. CAPUTXINS, 16

2.2.1.6 CEMENTIRI MUNICIPAL
Davant d'una situació de gravetat, el propi servei del Cementiri Municipal, dedicarà tots els
esforços a mantenir nets els carrers interiors del recinte del Cementiri. El tipus de construcció i
materials, fa impossible qualsevol actuació amb màquina, i per tant serà necessari netejar
manualment els principals camins per accés dels diferents sectors.
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A més de mantenir la viabilitat de la majoria de sectors, es mantindrà de forma constant, un
contacte amb els serveis de les diferents funeràries, a fi de conèixer amb la màxima antelació,
les defuncions que es van produint a la ciutat i el lloc del seu enterrament.
A primera hora del matí, es netejaran els accessos a les zones dels enterraments del dia.
L'encarregat del Cementiri Municipal, Sr. -tel., serà el principal responsable del bon
funcionament del servei, i caldrà que comuniqui al CECOPAL qualsevol anomalia o petició
d'ajuda, en cas que el seu personal no fou suficient per resoldre el seu treball diari.
Durant els dies de situació de risc, es suprimiran tots els altres serveis no urgents (trasllats etc.)
i es comunicarà aquesta situació a l'oficina del cementiri a l'Ajuntament, pel seu coneixement.
2.2.1.7 ESCOLES
La ciutat de Manresa disposa de diferents centres privats d'ensenyament a més de dotze
escoles d'ensenyament bàsic i més tres instituts de caràcter públic. En aquests darrers
centrarem aquest apartat.
La problemàtica de les escoles d'ensenyament bàsic tenen com a element específic de cara un
Pla de nevades , el de les edats baixes dels seus alumnes. Les escoles presenten un elevat
volum de pares a la porta de l’escola, així com un moviment important de persones alhora de
la recollida dels alumnes,degut en bona part a l’edat dels escolars. Molts d'ells es queden a
dinar a l'escola per un problema de treball dels pares, i per tant, qualsevol variació al pla diari
de treball i de horari escolar, provoca una reacció en cadena en les cases dels alumnes.
Problemes interiors dels edificis escolars, com la manca o avaria de la calefacció, així com els
problemes per lliurar els seus subministraments , glaçades de tuberies d'aigua, poden provocar
problemes afegits.
Els instituts, tenen un alumnat d'edat més elevada i les conseqüències d'una nevada queden
molt reduïdes.
Els edificis escolars presenten dos problemàtiques ben diferents en quan als accessos.
Els col·legis situats en el nucli urbà, no presenten cap tipus de problemes d'accessos, i llevat
de petites actuacions en les escales i accessos interiors, que cal que resolgui el conserge de
l'escola, no cal tenir una previsió especial.
Aquests col·legis són el Bages, Renaixença, Sant Ignasi, La Font i Pare Algué.
El col.legi de Serra i Hunter, tot i la seva ubicació en una zona de barriada, els accessos en
principi no presenten cap dificultat.
La problemàtica en els accessos esdevé important en el Col·legi Mion-Puigberenguer i La
Flama.
El primer està situat dalt de la muntanya de Puigberenguer, amb accés directe a través del
carrer Núria. Aquest carrer ja és de difícil accés per estar situat a la zona més alta del barri.
També els accessos interiors del col·legi presenten una forta pendent, pel que en cas de
nevada, mereix una atenció especial dels serveis municipals.
L'altra escola, la Flama, està ubicada en la urbanització Pineda de Bages, dins el terme
municipal de Sant Fruitós de Bages, però de competència municipal de Manresa. L'únic accés
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des de Manresa és a través d'autobusos i vehicles privats pel que és imprescindible conèixer
l'estat de la carretera de Manresa a Santpedor, per programar les seves activitats.
Finalment queden les escoles del P. Ignasi Puig (Xup) i Sant Pau, que majoritàriament tenen
alumnes del barri,i per tant les seves facilitats d'accés són notables i no ofereixen cap tipus
d'actuació, si no les pròpies de l'interior del recinte escolar.
Les actuacions municipals seran diferents en cas de nevada amb els alumnes a l'interior de
l'escola o amb una nevada a la nit o caps de setmana. En el primer cas, serà necessària una
actuació més contundent en la neteja dels accessos, ja que de forma esglaonada, o bé en
l'horari normal de sortida del col·legi, es presentaran la majoria dels pares, amb vehicles, a
recollir els seus fills. En aquest cas, caldrà disposar dels efectius de la Policia Local, Policia
comunitària, ubicats un a cada escola, per facilitar i ordenar la circulació i facilitar la sortida dels
alumnes.
En el cas de nevada a la nit o caps de setmana, es farà un estudi acurat de la situació, per
decidir la suspensió o no de les classes. A tal efecte, es crearà una comissió d'assessorament
del Comitè d'Emergències en temes escolars, que estudiarà la problemàtica escolar i decidirà
les actuacions a realitzar, comunicant-ho al Comitè d'Emergències pel seu coneixement.
En cas de nevada en cap de setmana, o si les condicions de temperatura ho fan necessari,
s’actuarà amb els conserges dels col·legis, fent que les calefaccions no s’apaguin per evitar
problemes de glaçament de les canyeries, o be es posaran en funcionament els diumenge al
mati, a fi efecte que el dilluns estigues el col·legi en condicions.
En el moment en que comenci a nevar, els conserges contactaran immediatament amb el
servei d’ensenyament o bé al Centre Coordinador de Protecció Civil.
És important com a criteri, evitar al màxim el tancament dels col·legis, per els problemes que
comporten per els pares. Cal una actuació decidida per facilitar el funcionament de tots els
col·legis de la ciutat.
En cas de molta gravetat i impassibilitat d’obrir algunes escoles, es procurarà informar als
pares dels alumnes, i facilitarl’ acollida dels alumnes dels col·legis tancats en els altres col·legis
oberts, que per la seva situació al casc urbà, és més fàcil mantenir-los oberts.
Finalment, si per causes majors no es possible obrir cap col·legi, s’habilitarà el col·legi
Renaixença, com a escola que acollirà els alumnes que per la problemàtica dels seus pares o
responsables, ja que els es totalment impossible de cuidar-los a la seva casa.
S’habilitarà també el menjador de l’escola per poder donar menjar a aquests alumnes.

COMISSIÓ ASSESSORA DEL COMITÉ D’EMERGÈNCIES
Aquesta comissió estarà formada per les següents persones:
Regidora i delegada d’Educació i Universitat:
Cap d’ Unitat d’Educació:
Cap d'obra Manteniment edificis:
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IMPORTANT:
Aquesta comissió, en cas de nevada, es reunirà de forma immediata, per valorar la situació de
les escoles i assessorar al Comitè d'Emergències.
En cas de nevada a la nit o caps de setmana, es reuniran diàriament a les set del matí, i prèvia
valoració conjunta amb el Comitè d'emergències, valoraran el inici o suspensió de les classes,
informant als directors d'escola, mestres i pares d'alumnes, que a les vuit del matí, es difondrà
un comunicat per l'emissora oficial de Protecció Civil, Ràdio Manresa, FM, per comunicar a tots
els afectats la decisió presa.
Aquest comunicat es farà diàriament mentre duri la situació d'emergència per nevades.
Centres d'ensenyament:
NOM ESCOLA
CENTRE EGB NTRA. SRA. DEL PILAR
COL·LEGI AVE MARIA
COL·LEGI LA SALLE MANRESA
COL·LEGI PATRONAT OMS I DE PRAT
COL·LEGI SAGRAT COR DE JESÚS
COL·LEGI STA. ROSA DE LIMA
LLAR INFANTS EL SOLET
LLAR INFANTS EL SONALL
LLAR INFANTS L'ESPURNA
LLAR INFANTS L'ESQUITX
LLAR INFANTS LLUNA
LLAR INFANTS L’ESTEL
INST. LLUIS DE PEGUERA
INST. GUILLEM CATÀ
INST. LACETÀNIA
INST. FONT I QUER
JOVIAT
L'ESPILL

ADREÇA
SANT JOAN, 62
PGE. JOVER, 21
LA PAU, S/N
OMS I DE PRAT, 2
SANT JOAQUIMA, 2-4
BRUC, 44-47
HABITATGES PARE IGNASI PUIG
CAMPS I FABRÉS, 7
PL. CATALUNYA
PAU CASALS, S/N
PASSEIG SANT JORDI, S/N
C. DEL BRUC, 112-114
PLÇ. ESPANYA, S/N
BARRIADA LES COTS, S/N
BASES DE MANRESA, 55
AMADEU VIVES, S/N
MURALLA DE SANT FRANCESC, 34
SANT JOAN, 55-59

Centres Municipals d'ensenyament:
NOM ESCOLA
COL·LEGI BAGES
COL·LEGI RENAIXENÇA
COL·LEGI SANT IGNASI
COL·LEGI LA FONT
COL·LEGI PARE ALGUÉ
COL·LEGI SERRA HUNTER
COL·LEGI PUIGBERENGUER
COL·LEGI LA FLAMA
COL·LEGI PARE IGNASI PUIG

ADREÇA
C/ SÈQUIA, 55
PLÇ/ INDEPENDÈNCIA, 1
C/ MESTRE ALBAGÉS, 1-3
C/ ST. CRISTÒFOL, 43-45
C/ JACINT VERDAGUER, 22
PASSEIG ST. JORDI, S/N
C/ DE NURIA, S/N
URB. PINEDA DE BAGES, S/N
BARRIADA P.IGNASI PUIG, S/N

2.2.1.7.1 Sal de desglaç a Escoles i edificis públics municipals:
Atès que un dels punts principals de actuació municipal, ha de ser la neteja i condicionament dels accessos als Col·legis públics, i a fi de facilitar aquest treballs d’una forma preventiva, es preveu que els serveis de manteniment, facilitaran a tots els conserges de els
escoles i edificis públics, alguns sacs de sal de desglaç, que caldrà que sigui emmagatzemat en un lloc sec, i que serà escampada per aquest conserges, seguint un pla preparat per
els tècnics municipals, per facilitar únicament l’accés i sortida dels alumnes de l’escola.
Cal conèixer la especial ubicació del col·legi Puigberenguer, que pensem necessitarà una
major quantitat de material.
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2.2.1.7.2 Nuclis i/o edificacions que poden quedar aïllats
El terme municipal de Manresa és de caràcter urbà, i per tant, tot i existir habitatges aïllats, el
tipus de camins d'accessos pot permetre tant una sortida fàcil com una arribada sense
dificultats, sobre tot amb vehicles de 4 x 4 i entenent que les nevades en aquesta zona mai
podran considerar-se de tal magnitud que impedeixin la circulació d'aquests tipus de vehicles.
La majoria de masies disposen actualment de telèfon pel què qualsevol situació fora del que és
normal, és fàcil de donar a conèixer als Centres Receptors d'Alarmes.
No obstant, però, en cas d'una gran nevada i posterior fallida del servei telefònic, es crearan
tres grups, equipats amb dos vehicles tot terreny i un mínim equipament d'auxili, que intentarà
arribar a totes les masies habitades de la seva zona, informant-se de la situació real de cada
habitatge i de possibles situacions excepcionals (malalts, avis, embarassades, etc.).
Aquesta situació es comunicarà al centre de coordinació que decidirà en cada cas les mesures
que cal prendre de neteja de camins, assistència mèdica o evacuació.
Aquestes situacions són de caràcter excepcional ja que la orografia del territori no ofereix
zones en què la dificultat d'accés sigui tant gran com per impedir els accessos.
Finalment, queda el recurs de la actuació dels helicòpters per un cas extrem de difícil accés i
urgent evacuació.
2.2.1.7.3 Actes en l’àrea de risc

Nom de l’acte
Cavalcada Reis

Localització

Data

Nombre de persones
/ Aforament

Descripció

Casc Antic i eixam- 5 de gepla
ner

2.3.DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES

Època d’alt / de molt alt risc de nevades del mes de desembre als mesos de març - abril.
L’Ajuntament de Manresa, ha editat un fulletó amb recomanacions genèriques per emergències i altres específiques per a nevades que seran distribuïts a AA.VV, entitats locals i oficina
d’informació.
Davant d’una situació clara de risc, aquestes recomanacions es faran públiques a través dels
diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV locals).
Atès que la possible situació de risc per a nevades permet una observació o previsió abans de
que es produeixi, qualsevol activitat que es desenvolupi a l’aire lliure es podrà anular amb antelació.
L’ única activitat que s’ha vist afectada els últims anys pel risc de nevades és la cavalcada de
reis, que mobilitza gran quantitat d’espectadors, molts d’ells infants; no obstant, l’itinerari que
trancorre la mateixa és totalment urbà de manera que les afectacions serien mínimes.
2.4. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ CENTRES I INSTAL·LACIONS DEL MUNICIPI
Titulars de elements vulnerables.
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Els centres i instal·lacions tan públics com privats considerats vulnerables i que estan
ubicats en els municipis que poden patir nevades excepcionals, han d’elaborar plans
d’autoprotecció que contemplin les mesures de resposta interna davant una nevada que els
pugui afectar.
Aquests centres són :
Centres docents, Escoles, Universitats
Hospitals
Casals d’avis
Residències de gent gran
Àrees de pública concurrència
Companyies de transport públic: servei d’autobusos urbans, interurbans etc.
En el Pla és on es defineix l’organització, el funcionament i els mitjans per a fer front a
l’emergència.
La redacció i manteniment dels PAU’s correspon a la persona titular o representant del bé a
protegir, mentre que la seva aprovació correspon a l’òrgan competent de la Generalitat.
L’homologació sempre correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb
informe previ de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 19 de la Llei de Protecció Civil.
D’acord amb l’estudi efectuat al terme municipal de Manresa, dels elements vulnerables en
cas de nevada i que es considera que cal que redactin el seu PLA D’AUTOPROTECCIÓ
PER A NEVADES és el següent:
1.- HOSPITAL GENERAL DE MANRESA
2.- CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA
3.- ABOCADOR DE BROSSA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
4.- AIGÜES DE MANRESA
5.- EMPRESA DE RECOLLIDA DE BROSSA
2.4.1 PLANS D’ACTUACIÓ
Els grups d’actuació formen part del dispositiu del Pla d’Actuació Municipal d’Emergències
per a nevades. La seva estructura i els procediments operatius es concreten en el
corresponent PROTOCOL D’ACTUACIÓ.
Cada grup té un coordinador que s’encarrega d’integrar i optimitzar el funcionament conjunt
de totes les entitats adscrites a ell.
A partir d’aquí, els actuants funcionen segons els seus comandaments naturals. El
coordinador és el responsable de la elaboració e implantació del corresponent Pla
d’Actuació i el manteniment de la operativitat del grup.
Cada grup operatiu, ja té un representant al Comitè d’Emergències Municipal.
D’acord amb l’estudi efectuat, i atès que la majoria de grups operatius inclosos en el Pla
d’Actuació Municipal, ja tenen una organització i operativitat establerta, es considera que es
necessari la realització del seu PROTOCOL D’ACTUACIÓ als grups de:
1.- SUBGRUP LOCAL LOGÍSTIC
El seu Pla caldrà que contingui el llistat actualitzat de les persones i mitjans materials
necessaris per activar en cas de nevada, així com els mitjans d’avis i localització de les
persones dels equips municipals i empreses de serveis necessaris en cas de nevades.
Tanmateix, el Pla preveurà la localització dels diferents mitjans materials necessaris en cas
de nevades , així com les dates i responsables del seu manteniment ( cadenes, potassa,
etc.).
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3.ACTIVACIÓ DEL PLA
3.1.NIVELLS
3.1.1 PREAVÍS:
En el moment que les previsions de 36 a 96 hores indiquin la superació dels llindars corresponents a una Situació Meteorològica de Risc (SMR) s’emetrà una nota de preavís on
s’indicarà les zones que es podrien veure afectades per la nevada.
El preavís implicarà que:
-

Es realitzi una informació interna entre les institucions i els organismes.
La població rebrà la informació meteorològica a través dels conductes habituals.
Cada organisme continuarà donant la seva informació habitual i iniciarà les tasques
previstes.

En cas que es produeixi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques, s’enviarà la informació a les institucions i els mitjans de comunicació.
3.1.2 PREALERTA:
En el moment que les previsions meteorològiques de 0 a 36 hores indiquin la superació dels
llindars corresponents a una Situació Meteorològica de Risc (SMR), mitjançant una avís de
Situació Meteorològica de Risc (SMR), s’emetrà una nota de prealerta.
En un avís de SMR s’indicarà per cada comarca la probabilitat que es superi el llindar corresponent.
Els rangs de probabilitat són els següents:
Fenomen possible: Probabilitat inferior al 30%.
Fenomen probable: Probabilitat entre el 30% i el 70%.
Fenomen molt probable: Probabilitat entre el 70% i el 100%.
Dins el mateix avís, a l’apartat destinat a fer observacions, s’indicarà si es preveuen condicions meteorològiques determinades per altres variables diferents de la neu, com ara el vent
o la temperatura, que puguin agreujar el nivell de perillositat de la situació.
La prealerta implicarà que:
-

S’estableixi informació interna entre les institucions i els organismes.
Es començarà a informar a la població que segueixi les previsions meteorològiques
davant del risc de la nevada i les seves possibles conseqüències.
Cada organisme continuarà donant la seva informació habitual i iniciarà les tasques
previstes.

En cas que es realitzi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques, s’enviarà la informació a les institucions i als mitjans de comunicació.
3.1.3 AVÍS D’OBSERVACIÓ:
En el cas que les eines de teledetecció i la resta d’observacions meteorològiques indiquin
que en algun punt on no s’ha emès l’avís pot estar nevant considerablement o tant mateix
en altre lloc pel qual s’ha emès avís, però el fenomen superi les previsions; s’emetrà una
nota d’observació on s’indicarà la zona afectada en el moment de l’observació i l’evolució
que es preveu durant la següent hora.
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A més l’SMC realitzarà, dins qualsevol episodi de nevades, la tasca de vigilància meteorològica ininterrompuda per tal de poder facilitar la informació necessària a tots els equips del
Pla de nevades.

3.2.CRITERIS D'ACTIVACIÓ DEL PLA

SUCCÉS
Nevades amb possibilitat d’afectació important a nuclis de població, grans instal.lacions
comercials, industrials i agrícoles, serveis
bàsics, vies de comunicació, infraestructures,
ramaderies, etc.
Nevades amb possibilitat d’afectació lleu a
habitatges aïllats, instal.lacions comercials,
industrials, agrícoles, ramaderes, serveis
bàsics, etc.
Nevades i ocultació de guals i altres zones
sense presència de població.
Predicció de nevades imminents per informació metereològica i hidrològica
Predicció de nevades

NIVELL D’ACTIVACIÓ
Emergència

Alerta/ emergència

Alerta
Alerta
No activació/alerta

3.2.1 ACTIVACIÓ EN ALERTA:

El NEUCAT s’activarà en alerta en el moment que per sota de 1.000 m d’alçada les previsions meteorològiques de 0 a 12 hores permetin que el SMC emeti un avís que indiqui la superació dels llindars corresponents a una SMR.
L’activació en fase d’alerta implica l’avís als grups d’actuació, la informació als organismes i
els serveis involucrats, la informació als municipis probablement afectats, la informació a la
població de l’activació del NEUCAT, i dels consells i de les instruccions que això comporta i
es començaran a prendre mesures preventives, com per exemple començar a repartir fundents en els punts conflictius, mobilització de serveis bàsics, etc.
En cas que hi hagi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques,
s’enviarà informació a les institucions i als mitjans de comunicació.
3.2.2 ACTIVACIÓ EN EMERGÈNCIA:
3.2.2.1 FASE D’EMERGÈNCIA 1:
El Pla NEUCAT s’activarà en emergència 1 quan:
-

-

Comenci a nevar en una zona o comarca on les previsions meteorològiques indiquen
la superació dels llindars corresponents a una Situació Meteorològica de Risc (SMR)
de nivell 1.
Es constati, sense avís previ, que es superen els llindars establerts com a SMR de
nivell 1 o bé hi ha una avís d’observació del SMC.
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-

-

De forma generalitzada, en la comarca o comarques afectades, es talli el trànsit de
vehicles pesats i articulats, de manera que es derivin als aparcaments preestablerts,
a fi de facilitar els treballs de neteja.
Sigui obligatori l’ús de cadenes per a vehicles lleugers.

Aquesta fase implicarà la realització dels treballs ordinaris de neteja de les calçades.
Si l’evolució meteorològica és favorable es pot passar a la situació d’alerta o a la desactivació del NEUCAT.
3.2.2.2 FASE D’EMERGÈNCIA 2:
El Pla NEUCAT s’activarà en emergència 2 quan de forma generalitzada en la comarca o
comarques afectades :
Es decideixi tallar la totalitat de trànsit per facilitar les tasques de neteja.
Es produeixi el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada.
La previsió meteorològica, un cop comença el fenomen, indiqui que es superarà el nivell 2
de SMR.
Si l’evolució meteorològica és favorable es pot passar a la situació d’emergència 1 o
d’alerta del NEUCAT.
Per cotes superiors a 1.000 m s’activarà el Pla en alerta, emergència 1 o emergència 2
quan la situació de risc comporti que s’està fora dels paràmetres de neu habituals a la zona
de manera que es produeixin situacions d’emergència, com per exemple, dificultats per establir serveis bàsics i que molts ciutadans estiguin implicats en situacions de bloqueig en
carreteres o municipis, etc.

4.ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
4.1.RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
Nom

Titular
Substitut:

Càrrec operatiu

Alcalde
Regidor de Seguretat
Ciutadana

Dades de localització

A través de la Policia Local per
raons de seguretat
A través de la Policia Local per
raons de seguretat

Núm. de la
fitxa
d’actuació
2
2

Funcions:
El Director del PAM és l’alcalde, o persona en qui delegui (tinent d’alcalde o regidor).
Les funcions bàsiques dels alcaldes en cas d’emergència, com a “autoritat local superior de
Protecció Civil, sense perjudici de les funcions del/la Conseller/a de Justícia i Interior en cas
d’activació d’un Pla Autonòmic” es defineixen a l’article 48 de la Llei de Protecció Civil de
Catalunya. D’acord amb aquesta disposició legal, les funcions del Director del PAM quan el
NEUCAT està activat són:
-

Declarar l’activació i la desactivació del PAM.
Informar i coordinar-se amb el director del Pla Autonòmic, a través del CECAT.
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-

Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els
serveis i recursos afectes al PAM i de les actuacions que es facin, sense perjudici de
les funcions que corresponen al Director del Pla.
Convocar el Comitè d’Emergències Municipal.
Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
Dirigir i coordinar en el terme municipal les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Director del Pla.
Dirigir i coordinar l’avaluació i definició dels principals elements vulnerables del terme
municipal afectats per l’emergència.
Requerir l’activació dels plans d’autoprotecció i, si cal, activar-los i desactivar-los
subsidiàriament.
Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d’actuació del
NEUCAT
Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col.laboració
necessària.
Dirigir i coordinar, en general, l’execució de les funcions encomanades al municipi.

-

4.2.COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
4.2.1.COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
L’estructura municipal per fer front a les emergències consisteix en el Comitè Municipal de
l’Emergència, format per:
•
•
•

El/La responsable municipal de l’emergència (punt 4.1)
El Consell Assessor
El Gabinet d’Informació (punt 4.3)

4.2.2.CONSELL ASSESSOR

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

FITXA ACTUACIÓ Nº3

Tècnic de Protecció Civil
Funcions:
Assessorar al Director del Pla.
Coordinar el funcionament del Comitè Municipal d’Emergència.
Coordinar les actuacions dels grups locals.
GRUPS LOCALS D’INTERVENCIÓ:

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ FITXA ACTUACIÓ Nº4
Sots-inspector de la Policia Local
SUBSTITUT
Sergent Policia Local

23

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A NEVADES

CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI
Nº5

FITXA

ACTUACIÓ

Cap de la Unitat de Salut
SUBSTITUT
Infermera Salut Comunitària

CAP DEL SUBGRUP LOCAL D’ASSISTÈNCIA MÈDICA
Nº6

FITXA ACTUACIÓ

Cap del servei d’Urgències
SUBSTITUT
Tècnic d’Urgències

CAP DEL SUBGRUP LOCAL CREU ROJA
Nº7

FITXA ACTUACIÓ

Responsable Voluntaris
SUBSTITUT
Responsable Voluntaris
GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA
CAP DEL SUBGRUP LOCAL DE SERVEIS SOCIALS
Nº8

FITXA ACTUACIÓ

Cap de Secció de Serveis Socials
SUBSTITUT
Cap d’Unitat d’Atenció Social Primària
CAP DEL SUBGRUP LOCAL DE LOGÍSTICA
Nº9

FITXA ACTUACIÓ

Cap de Secció Manteniments
SUBSTITUT
Cap de Manteniment Via Pública

•

SERVEIS SUPRAMUNICIPALS:

BOMBERS
Nº10

FITXA

ACTUACIÓ
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Tècnic de l’ABE del Bages
SUBSTITUT:
Cap del Parc de Bombers de Manresa
Parc de Bombers de Manresa: 93 877.38.43

MOSSOS D’ESQUADRA -TRÀNSIT

FITXA.ACT.Nº11

Sots-inspector Regió Bàsica Policial
Comissaria Mossos de Manresa: Carrer Polígon Els Trullols 2
MANRESA
Telf 938759800
SUBSTITUT
Sergent de trànsit
Comissaria Mossos de Manresa: Carrer Polígon Els Trullols 2
MANRESA
Telf. 93 875.98.00
MOSSOS D’ESQUADRA-SEGURETAT CIUTADANA
Inspector Cap Regió Bàsica Policial
Comissaria Mossos de Manresa: Carrer polígon Els Trullols 2
MANRESA
TELF 938759800
SUBSTITUT
Sots-inspector Regió Bàsica Policial
Comissaria Mossos de Manresa: Carrer polígon Els Trullols 2
MANRESA
TELF 938759800

POLICIA NACIONAL
Nº13

FITXA ACTUACIÓ

Inspector Cap
Carrer: Soler i March.- Comissaria de Policia
MANRESA
Telf. 091 - 938749910
SUBSTITUT..................................................................Inspector Cap
Carrer: Soler i March.- Comissaria de Policia
MANRESA
Telf. 091 – 938749910

GUÀRDIA CIVIL
Nº14

FITXA D’ACTUACIÓ

Capità Guardia Civil
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Carrer: Ctra. de Cardona 86-98
MANRESA
Telf. 938726666
SUBSTITUT
Tinent Guàrdia Civil
Carrer: Ctra. de Cardona 86 - 98
MANRESA
Telf. 938726666
Funcions:
Assessorar al Director del Pla.
Analitzar i valorar la situació aportant-hi tota la informació i transmetent les instruccions de l’Alcalde als seus responsables.

Les funcions del Consell Assessor són:
• Assessorar el director del Pla, l’alcalde.
• Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de
l’alcalde als seus col·laboradors.
El Comitè d’Emergències estarà format pels responsables dels diferents grups locals, més
els responsables dels altres serveis, i que tot i dependre d’altres estaments ja inclosos en
plans d’àmbit territorial superior, entenem que cal incloure’ls en el Comitè Local per la seva
millor implicació amb la resta de membres del Comitè.
Els representants d’aquests serveis, en cas d’una situació d’emergència, i que s’activi un
Pla d’àmbit autonòmic, i per lo tant la seva presència al Comitè d’Emergència Local no sigui
possible, procuraran anomenar una persona disponible, amb la major graduació, per donar
suport al Director del Pla Municipal, i facilitar la coordinació a nivell municipal.
Finalment, i en casos en que l’emergència sigui només d’àmbit local , el treball conjunt
d’aquest Comitè , amb els responsables dels grups locals i els d’altre àmbit, considerem que
és el millor sistema per resoldre l’emergència de forma àgil i coordinada.
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
4.2.3.REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA NEUCAT
Nom
Titular

Càrrec operatiu
Regidor de Seguretat Ciutadana

Dades de localització
Per raons del carrer, a través de la
Policia Local
092- 93 875.29.99
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4.3.GABINET D'INFORMACIÓ
Nom
Titular
Substitut:

Càrrec operatiu
Cap del Gabinet de l’Alcaldia
Cap
de
l’Ajuntament

Premsa

Dades de localització

de

S’ubica a la sala de brífing de la Policia Local.
Funcions
- Donar suport al Director del Pla de Protecció Civil Municipal, de forma coordinada amb les
actuacions del Gabinet d’informació del Pla, en les tasques següents:
- Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i recomanacions) sobre l’emergència i facilitar-la a la població en nom del Director del Pla a través
dels mitjans de comunicació de titularitat pròpia o d'obligada inserció per part dels mitjans
de comunicació social. En particular, s’ocupa de les declaracions d'activació del Pla en cas
d'emergència i en cas de alerta, i del final de cadascuna.
- Atendre la premsa tot donant-hi la informació necessària de caràcter municipal (la de caràcter global, la dóna el Gabinet d’Informació del Pla Neucat). Orientar la recerca
d’informació per part dels mitjans de comunicació social i corregir les informacions errònies.
- Subministrar informació telefònica als familiars dels ciutadans del municipi personalment
afectats. Des del Gabinet s’ha de portar el control de la informació donada als familiars.
S’ha de coordinar amb el grup de serveis socials, que és l’encarregat de l’atenció psicològica in situ als familiars de les víctimes i també amb grup logístic i d'acollida que solucionarà
tots els aspectes logístics que afectin els familiars: allotjament, trasllat de víctimes, etc.
- Transmetre les dades significatives al Gabinet d'Informació del Pla Neucat
La funció d’informació telefònica als familiars d’afectació municipal s’ha de dur a terme mitjançant el grup d’Atenció i Serveis Socials .També seria convenientI habilitar un telèfon especialment dedicat a aquesta tasca.
El Gabinet d’Informació del Pla de Protecció Civil Municipal ha d’estar en contacte permanent amb el Gabinet d’Informació del Pla Neucat. El titular del Gabinet Municipal
d’Informació assegura aquesta coordinació.
Les emissores de ràdio que s’utilitzaran com a mitjà de difusió durant la situació d’alerta o
emergència seran:
Emissora
CATALUNYA RÀDIO
RÀDIO MANRESA

Freqüència
97.3 FM
1530 OM
91.7 FM
FLASH RÀDIO
101.7 FM
CADENA COPE
92.7 FM
RÀDIO SANTPEDOR
90 FM
RÀDIO SANT FRUITÓS
107.5 FM
RÀDIO SALLENT
107.6 FM
RÀDIO ST JOAN VILATO- 107.9 FM
RRADA

Responsables/Dades localització
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També s’utilitzaran els mitjans de comunicació següents:
•
•
•

REGIÓ 7- Telf. 938772233
TVM – Telf. 938772233
TLB-Telf. 938753005

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ: 010 i pàgina web.
Hem comprovat que en les darreres nevades, i per manca de resposta dels telèfons
d’informació d’estaments oficials i empreses de serveis, que l’Ajuntament hauria d’assumir
la necessitat de facilitar informació relacionada amb els diferents problemes que
s’ocasionen en aquestes situacions, ja sigui de caràcter municipal (vialitat dels carrers, funcionament dels serveis, etc.), com respecte a l’estat de carreteres comarcals, avaries elèctriques, d’aigua, etc.
Aquest allau de trucades provoca el colapse de la centraleta de la Policia Local, dels serveis
de manteniment i dels propis telèfons de Protecció Civil.
Per tot això caldrà establir amb els responsables dels serveis d’informació municipal una
ampliació d’horari de 8 del matí al 21 hores d’aquest servei, a través del 010, a fi i efecte de
desviar tota la informació exterior a traves d’aquest telèfon.
Caldrà informar a la població d’aquest servei, pro cal també adequar la capacitat de resposta i organització del propi servei, per complir amb aquesta responsabilitat.
Referent a la pàgina web, la persona responsable del seu manteniment serà també avisada
en el moment de l’activació del Pla, a fi i efecte d’iniciar les modificacions necessàries i incloure tota la informació sobre la nevada que es consideri necessària fer arribar als ciutadans a través d’aquest mitjà.
La pàgina web de l’Ajuntament es www.ajmanresa.org
SISTEMES D'AVÍS A LA POBLACIÓ
Notificació d’alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció com el
confinament o l’evacuació.
COMUNICATS DE RÀDIO
La ràdio és un element vital per la informació en tota situació de crisis, la qual cosa fa que dins
el Comitè d'Emergències, el grup d'informació sigui un element clau (descrit ja en la
composició general). La seva missió serà la de redactar comunicats de premsa perquè siguin
comunicats per ràdio. La informació que es donarà serà de dos tipus:
a) Comunicats d’informació general, de recomanacions genèriques sobre les actuacions de la
població sobre les nevades.
b) Comunicats específics de les diferents situacions d'accessos, serveis públics afectats, etc.
L’ informació que cal donar ha d'ésser clara, curta i concisa, per tal que la seva comprensió
sigui a l'abast de tothom.
Com a annex d'aquest apartat, s'adjunta uns models de comunicat a la població sobre les
mesures de precaució.
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COMUNICATS DE RÀDIO. MODEL NÚMERO 1.
ES RECORDA A TOTS ELS CIUTADANS, QUE SEGONS L'ARTICLE 38 DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA QUE:
"EN CASOS DE NEVADA, ÉS OBLIGACIÓ DEL PROPIETARI I/O DELS USUARIS DEL
TERRENY, DEL LOCAL, DE L'EDIFICI O DE LA FINCA URBANA EN GENERAL, EL
MANTENIMENT DE LA VORERA NETA DE NEU, EN CONDICIONS QUE PERMETI EL PAS
DE VIANANTS.
EN CAP CAS, LA NEU PODRÀ DIPOSITAR-SE SOBRE LES REIXES O ENBORNALS, NI
TAMPOC ADOSSAR-SE ALS ARBRES.
COMUNICATS DE RÀDIO. MODEL NÚMERO 2
EN CAS DE NEVADA RECORDEU:
SORTIR DE CASA EL MENYS POSSIBLE.
- INFORMEU-VOS DE LES PREDICCIONS DEL TEMPS MITJANÇANT LA RÀDIO, TV, O
ALTRES MITJANS.
- SI VIVIU EN UNA ZONA RURAL, ASSEGUREU-VOS DE PODER VIURE A CASA PER
DOS O TRES DIES COM A MÍNIM, EN CAS DE QUEDAR AÏLLATS.
- ECONOMITZEU CALEFACCIÓ, MANTENINT LA CASA A MENYS TEMPERATURA QUE
L'ORDINARI. DISPOSEU D'ALGUN EQUIP D'EMERGÈNCIA PER A TENIR AL MENYS UNA
HABITACIÓ CALENTA.
- DISPOSEU D'UN SUBMINISTRA D'EMERGÈNCIA D'ALIMENT I AIGUA.
- ASSEGUREU-VOS D'UNA RÀDIO A PILES, PILES I UNA LLANTERNA.
- PROCUREU QUE NO S'ACUMULI LA NEU EN GRANS QUANTITATS EN ELS BALCONS,
JA QUE POT REPRESENTAR PERILL PER ALS VIANANTS.
- ESCOLTEU LA RÀDIO PER CONÈIXER LA SITUACIÓ DE L'EMERGÈNCIA.
- NO TRUQUEU PER TELÈFON SI NO ÉS EN CAS DE NECESSITAT.
- EN CAS DE GLAÇADA, DEIXEU SEMPRE UN RAJOLÍ PRIM D'AIGUA PER EVITAR QUE
ES CONGELIN LES CANONADES.
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COMUNICATS DE RÀDIO. MODEL NÚMERO 3
SI TENIU NECESSITAT DE VIATJAR EN ELS MOMENTS DE LA NEVADA, RECORDEU:
- ASSEGUREU QUE EL COTXE ESTÀ A PUNT I EQUIPAT AMB CADENES PER LA NEU I
EL DIPÒSIT PLE DE GASOLINA.
- PORTEU A UNA ALTRE PERSONA AMB VOSALTRES, SI ÉS POSSIBLE.
- ASSEGUREU QUE ALGÚ SÀPIGA ON ANEU, EL VOSTRE HORARI PREVIST I EL TEMPS
APROXIMAT D'ARRIBADA.
- PORTEU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LLUITAR CONTRA EL FRED I LA NEU.
- PORTEU UN SAC DE SORRA, UNA PALA, ESCOMBRETES I RASCADORS DE
PARABRISES, CADENES I CORDA PER REMOLCAR, GASOLINA EXTRA I UNA
LLANTERNA.
- PORTEU GUANTS, BOTES DE RECANVI, MITJONS DE RECANVI GRUIXUTS I
PASSAMUNTANYES.
- VIATGEU DE DIA I PER CARRETERES IMPORTANTS.
- ESCOLTEU PER LA RÀDIO LES CONDICIONS METEOROLÒGIQUES I ELS AVISOS DE
SITUACIÓ DE LES CARRETERES.
- CONDUÏU AMB EL MÀXIM DE PRECAUCIÓ.
- SI US TROBEU AL MIG DE LA TEMPESTA BUSQUEU REFUGI.
- SI EL COTXE ES PARA, ANALITZEU EL PROBLEMA I DECIDIU EL MILLOR I MÉS
SEGUR I FEU-HO LENTAMENT I CUIDADOSAMENT.
- SI US TROBEU EN UNA CARRETERA DE MOLT TRÀNSIT US HEU DE QUEDAR DINS EL
COTXE I ESPERAR AJUDA.
- SI MANTÉ EL COTXE EN MARXA AMB LA CALEFACCIÓ POSADA, DEIXEU SEMPRE
UNA FINESTRA UNA MICA OBERTA PER RENOVAR L'AIRE. COMPROVEU QUE NO HI
ENTRI ANÍDRIC CARBÒNIC PEL TUB D'ESCAPAMENT.
- EVITI QUEDAR-SE ADORMIT.
- DEIXI UN MOCADOR O UN DRAP DE COLOR PENJAT A L'ANTENA PER CRIDAR
L'ATENCIÓ.
MESURES DE CONDUCCIÓ AMB NEU:
- CONDUÏU AMB MARXES CURTES SENSE CANVIAR BRUSCAMENT DE DIRECCIÓ.
- SI HI HA NEU DURA O GEL, POSI LES CADENES A LES RODES DE TRACCIÓ.
- AVANCEU SI ÉS POSSIBLE PER LES MARQUES DEIXADES PELS ALTRES VEHICLES.
- S'HI HA GEL, PROCURI QUE UN COSTAT DEL COTXE XAFI NEU VERGE.
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- NO TOQUEU EL FRE EN ZONA DE GEL, ÉS MILLOR QUE EL COTXE CREUI LA ZONA
PER SI MATEIX.
- MANTINGUI NET DE NEU EL TUB D'ESCAPAMENT PERQUÈ EL FUM NO PUGUI
ARRIBAR A L'INTERIOR DEL COTXE.

4.4.GRUPS ACTUANTS
En cas d’activació del Pla Neucat, dirigeix els grups actuants el Conseller d’Interior, que és
el seu Director. Aquesta direcció pot recaure en el Delegat Territorial de la Generalitat al
territori, en cas que el Conseller hi delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels
grups d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla Neucat.

4.4.1 GRUPS LOCALS:
4.4.1.1GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
COMPOSICIÓ:
PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL, LOCALITZABLES A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE LA POLICIA LOCAL.

Nom

Càrrec operatiu

Localització

Sots-inspector Policia Lo- 93.875.29.9
cal
9
Sergent Policia Local
93.875.29.9
9

Núm
de la fitxa
d’actuació
4
4

FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al
control central de bombers corresponent i al CRA.
Avisar i informar la població afectada i, en particular, els elements especialment vulnerables.
Comunicar a la població les mesures que hagi d'adoptar, i assegurar-ne l’aplicació.
Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar i executar l'evacuació o l'allunyament de la població, d'acord amb les indicacions del Director del Pla i
assegurar la seva aplicació. Coordinar-ne les tasques.
Garantir la seguretat ciutadana a la zona del risc.
Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment.
Garantir el control d'accessos i la vigilància viària de les zones afectades. Garantir el control
de trànsit d'accés dels components dels grups a la zona de l'emergència; especialment,
senyalitzar i guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat i a l'Àrea Sanitària.
Efectuar la relació de persones afectades (evacuades).
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
Donar suport a les actuacions dels altres grups amb els seus mitjans disponibles.
Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
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4.4.1.2 GRUP LOCAL SANITARI
COMPOSICIÓ:
VOLUNTARIS DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE MANRESA, LOCALITZABLES A TRAVÉS DELS MEMBRES DEL COMITÈ ASSESSOR/ COMITÈ
D’EMERGÈNCIA.
PERSONAL MUNICIPAL AMB FORMACIÓ SANITÀRIA

Nom

Càrrec operatiu

Localització

Cap Unitat de Salut
Infermera Salut Comunitària

Núm. de la
fitxa
d’actuació
5
5

FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al control central de
bombers corresponent, per si cal la seva actuació.
Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència.
Organitzar l’ infrastructura de recepció hospitalària.
Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.
Identificar víctimes en primera instància en col·laboració amb els serveis corresponents.
Cobrir les necessitats farmacèutiques.
Assesorar el Director del Pla Neucat pel desenvolupament de les seves competències.
Realitzar tasques de salut pública.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
4.4.1.2.1. SUBGRUP LOCAL D’ASSISTÈNCIA MÈDICA
COMPOSICIÓ:
PERSONAL MÈDIC DELS DIFERENTS CENTRES HOSPITALARIS
Nom

Càrrec operatiu

Cap Serveis
d’Urgència
Tècnic d’Urgències

Localització

Núm
de la fitxa
d’actuació
6
6

LOCALITZACIÓ:
A través de cada centre i dels telèfons privats.
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FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència
al control central de bombers corresponent i al CRA.
Assistència mèdica en el lloc de l’emergència.
Control i triatge dels ferits.
Control de les posteriors derivacions als hospitals o altres centres assistencials.
Definició dels hospitals a derivar.
Recerca de mitjans mèdics que es puguin desplaçar al lloc de l’emergència.
Gestió directa de la organització del servei de Diàlisis dels Hospitals de Manresa.
Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

4.4.1.2.2 SUBGRUP LOCAL DE LA CREU ROJA
COMPOSICIÓ:
MEMBRES VOLUNTARIS DE LA CREU ROJA.
Nom

Càrrec operatiu

Responsable Voluntaris
Responsable Voluntaris

Localització

Núm
de la fitxa
d’actuació
7
7

LOCALITZACIÓ:
A través de l’Assemblea Local de Manresa.
FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència
al control central de bombers corresponent i al CRA.
Control de vehicles de transport sanitari al lloc de l’emergència.
Treball conjunt amb assistència mèdica per derivacions als hospitals.
Control i muntatge de l’hospital de campanya.
Formació i mobilització dels voluntaris sanitaris.
Gestió i control del material sanitari propi i dels altres grups.
Donar suport als membres de grup d’assistència social en el trasllat, allotjament i
avituallament de les persones afectades per la nevada.
Donar suport al rescat i trasllat de persones atrapades en la carretera per els efectes de
la nevada.
Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
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4.4.1.3 GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA
4.4.1.4. SUBGRUP DE SERVEIS SOCIALS
COMPOSICIÓ:
PERSONAL DEL SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
Nom

Càrrec operatiu

Localització

Cap de Secció de
Serveis Socials
Cap Unitat Atenció
Social Primària

Núm.de fitxa
d’actuació
8
8

FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Assegurar els subministrament d’aliments, medicaments i serveis bàsics en general a la
població.
Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i si s’escau, els llocs que han de restar confinats. Acollir a la població i gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment d’aliments,
controls, serveis socials del personal del mateix municipi.
Donar suport tècnic.
Fer el control de les víctimes en cas d’accident, i la seva ubicació en els centres hospitalaris, així com la seva gravetat conjuntament amb els membres del grup sanitari.
Fer de mitjà de relació entre les víctimes i els seus familiars
Fer de mitjà de relació entre els familiars de les víctimes i el CECOPAL
Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a disposició dels
grups.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
4.4.1.5 SUBGRUP LOCAL LOGÍSTIC.
COMPOSICIÓ:
PERSONAL DE MANTENIMENT MUNICIPAL.
PERSONAL DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA D’ENLLUMENAT ( SICE)
PERSONAL DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE NETEJA ( F de C i C.)
PERSONAL D’ALTRES EMPRESES PRIVADES

Nom

Càrrec operatiu

Cap Secció Manteniments
Cap Manteniment Via
Pública

Localització

Núm. de la
fitxa
d’actuació
9
9
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FUNCIONS:
Dur a terme les tasques següents:
Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a disposició dels
grups.
Funció logística i de gestió dels serveis bàsics municipals. Organitzar i dirigir les accions i
treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.
Donar suport a la constitució del CECOPAL.
Subministrar material lleuger i pesant de treball, així com el transport propi d’empreses
d’excavacions.
Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible per als
vehicles i les màquines.
Gestionar la recepció, l’avituallament i el control dels voluntaris.
Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPAL, CCA, etc.
Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari.
Gestió del subministrament de la sal de desglaç.
Gestionar personal de suport a través de personal propi i d’empreses privades.
Donar suport tècnic.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

4.4.2 SERVEIS SUPRAMUNICIPALS
4.4.2.1 BOMBERS
COMPOSICIÓ:
TOTS ELS MEMBRES DEL PARC DE BOMBERS DE MANRESA: LA SEVA LOCALITZACIÓ CORRESPON AL MATEIX PARC O AL CONTROL CENTRAL DE LA REGIÓ
D’EMERGÈNCIES CENTRE.

Nom

Càrrec operatiu

Localització

Tècnic ABE
Bages
Cap de Parc

Regió Emergencies Centre
Parc de Bombers de Manresa

Núm. de la
fitxa
d’actuació
10
10

FUNCIONS:
Col·laborar en les tasques següents:
Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al control central de
bombers corresponent.
Assessorar tècnicament els diferents nivells de comandament.
Controlar, reduir i neutralitzar els efectes de la nevada.
Rescatar i salvar les persones i els béns.
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Establir les esquadres de reserves.
Informar el coordinador al CECOPAL .
Assessorar el Director del Pla per al desenvolupament de les seves competències.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CECOPAL.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
4.4.2.2 MOSSOS D’ESQUADRA- TRÀNSIT

COMPOSICIÓ:
MEMBRES DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, LOCALITZABLES A TRAVÉS DE LA
SEVA CENTRAL.
Nom

Càrrec operatiu

Localització

Sots- inspector Mossos

93.875.98.0
0
93.875.98.0
0

Sergent de Trànsit

Núm
De la fitxa
d’actuació
11
11

LOCALITZACIÓ:
A través de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa.

FUNCIONS:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al
control central de bombers corresponent i al C.R.A. Municipal.
Avisar i informar la població afectada, i en particular els elements especialment vulnerables.
Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables.
Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment.
Garantir el control d’accessos i la vigilància viària de les zones afectades. Garantir el control
de trànsit d’accés dels components dels grups a la zona de l’emergència, especialment senyalitzar i guiar els actuants cap al centre de comandament avançat.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL I CCA.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
Recollir i mantenir la informació sobre l’estat de vialitat de totes les carreteres de la comarca
Executar les mesures de tancament de carreteres per problemes de circulació per la nevada
Executar, conjuntament amb altres grups ( bombers, Creu Roja etc.) el rescat i trasllat de
persones atrapades en la carretera per la nevada.
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LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT

4.4.2.3 MOSSOS D’ESQUADRA -SEGURETAT CIUTADANA
COMPOSICIÓ:
MEMBRES DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, LOCALITZABLES A TRAVÉS DE LA
SEVA CENTRAL.

Nom

Càrrec operatiu

Inspector Cap Regió Bàsica Policial
Sots- inspector Regió
Bàsica Policial

Localització

Núm
De la fitxa
d’actuació

93.875.98.00

12

93.875.98.00

12

LOCALITZACIÓ:
A través de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Manresa.
FUNCIONS:
1. Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al
control central de bombers corresponent i al C.R.A. Municipal.
2. Avisar i informar la població afectada, i en particular els elements especialment vulnerables.
3. Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables.
4. Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment.
Garantir el control d’accessos i la vigilància viària de les zones afectades. Garantir el control
de trànsit d’accés dels components dels grups a la zona de l’emergència, especialment senyalitzar i guiar els actuants cap al centre de comandament avançat.
5.Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a traves del CECOPAL I CCA
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.
Recollir i mantenir la informació sobre l’estat de vialitat de totes les carreteres de la comarca
Executar les mesures de tancament de carreteres per problemes de circulació per la nevada.
Executar, conjuntament amb altres grups ( bombers, Creu Roja etc.) el rescat i trasllat de
persones atrapades en la carretera per la nevada.
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
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4.4.2.4 POLICIA NACIONAL
COMPOSICIÓ:
MEMBRES DEL COS NACIONAL DE POLICIA, LOCALITZABLES A TRAVÉS DE LA SEVA
CENTRAL
Nom

Càrrec operatiu

localització

Inspector en Cap
Inspector en Cap

93.874.99.10
93.874.99.10

Nº de fitxa
d’actuació
13
13

LOCALITZACIÓ:
A través de la Comissaria de Manresa.
FUNCIONS:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al
control de Bombers corresponent i al CRA municipal.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL i el CCA.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de l’emergència a temps
real.
Competències pròpies del cos al que pertany.
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT

4.4.2.5 GUÀRDIA CIVIL
COMPOSICIÓ:
MEMBRES DE LA GUÀRDIA CIVIL, LOCALITZABLES A TRAVÉS DE LA SEVA CENTRAL.
Nom

Càrrec operatiu

Localització

Capità
Tinent

93.872.66.66
93.872.66.66

Nº de fitxa
d’actuació
14
14

LOCALITZACIÓ:
A través de la Comandància de la Guàrdia Civil de Manresa.
FUNCIONS:
Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al
control de Bombers corresponent i al CRA municipal.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL i el CCA.
Informar al responsable municipal de l’emergència de l’evolució de l’emergència en temps
real.
Competències pròpies del cos al que pertanyen.
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
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4.5.CENTRES DE COORDINACIÓ

4.5.1 CENTRES DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA)

Lloc
Adreça
Telèfon
Fax
Altres comunicacions
Protocols,
d’actuació, etc.

fitxes

CENTRE COMUNICACIONS POLICIA LOCAL
CARRER BRUC 33-35
938752999 – 092
938725300
LIMA 1.- EMISSORA ADF( 5 repetidors que
cobreixen tota la comarca)
Fitxa d’actuació núm. 1
Directori telefònic

FUNCIONS
Notificar qualsevol alarma als Bombers i al Tècnic de Protecció Civil.
Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de Protecció Civil Municipal.
Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
Localitzar i convocar als membres del Comitè de l’emergència en el moment de l’activació
del Pla.
4.5.2 CENTRES DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL)

Lloc
Adreça
Telèfon
Fax
Recursos

PROTECCIÓ CIVIL
CARRER BRUC 33 – 35
938729100- 938725300 –
938724300
938723145
EMISSORES XARXA LIMA
MANTENIMENTS MUNICIPALS.- EMISSORES - A.D.F.

Altres comunicacions
FUNCIONS
És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel Director del
Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats
amb el Pla.
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Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT).
Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de Protecció Civil
Municipal i rebre d’aquest centre i transmetre, segons els protocols, l’informació relativa a
activació, evolució i desactivació del Pla Neucat.
Facilitar, si s'escau, l’informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons
les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. Aquesta informació
s’haurà de consensuar amb la direcció del Pla Neucat.
Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
Canalitzar l'ordre de l'autoritat de Protecció Civil municipal de prestació de serveis personals
i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que
intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.
4.5.3.SALA DE CRISIS:
És el lloc, dins el CECOPAL, preparat amb l’equipament necessari, per donar cabuda a tots
els membres del Comitè d’Emergència i Consell Assessor, per gestionar directament i conjuntament, totes les actuacions derivades de l’emergència.

4.5.4 CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT (CCA)
La seva ubicació, la determina el Cap del Grup d'Intervenció (es pot constituir més d'un CCA
d'acord amb les característiques de l'emergència)..
El servei de Protecció Civil Municipal, disposa d’un vehicle adaptat com a centre de comandament avançat, amb els mitjans propis adequats i de comunicació, que es posa a servei
del Cap del grup d’intervenció.
Aquest centre pot facilitar les comunicacions amb els altres grups locals, a través de la xarxa Lima de Protecció Civil, que comunica totes les centrals de comunicació dels grups operatius situats a Manresa.
FUNCIONS:
Exercir la coordinació in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels escenaris
per afrontar l'emergència.
Estar en coordinació amb els diferents centres de Control i Coordinació de l’ emergència
(CCC, amb el CECOPAL, amb el centres d'emergències, de control o gestió dels plans d'autoprotecció i amb el CECAT) .
4.5.5 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)
És el centre d’emergències de Catalunya, on s’ubica el Director i el Consell Assessor del
Pla Autonòmic.
Adreça

Telèfon
Fax

Ctra. De la Universitat Autònoma,
s/n
08290-Cerdanyola del Vallès
935867700
935920141
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FUNCIONS
Les seves funcions, les regulen el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, i la Llei 4/1997, de Protecció Civil.

5.OPERATIVITAT
5.1.PROCEDIMENTS GENERALS
5.1.1.ACTUACIONS GENERALS
En època de risc, s’han de fer les següents accions:
- Reunions amb els responsables municipals relacionats amb l’emergència. (Mes de novembre).
- Revisió del P.A.M.
- Preparació del material (Grup logístic).
En cas d’avís de risc de fenòmens meteorològics adversos per nevades s’han de fer les
següents accions:
- Avís als grups operatius.
- Avís a la població.
Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos preventius segons els procediments establerts.

5.1.2.PROCEDIMENTS D'ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS

Procediments d’activació
En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, el Pla de Protecció Civil Municipal,
l’activarà l'alcalde mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de bombers
o del Tècnic de Protecció Civil.
En el cas que s’activi el pla NEUCAT, la interfase entre aquest Pla i el Pla de Protecció Civil
Municipal queda definida a partir de:
• La trucada al CECAT que informa o confirma l’activació del Pla.
• La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció tal com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla NEUCAT. Coordinació amb el director del Pla Procicat.
• La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla
NEUCAT amb la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla
NEUCAT i la coordinació amb la resta del grup.
En produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a:
−
−

La constitució del Comitè d’Emergències.
L’avís d’activació als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada i d’un fax de confirmació si s'escau.
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−
−
−
−
−
−

La constitució dels grups actuants locals.
La constitució del CECOPAL
L’ informació a la població sobre l’activació del Pla de Protecció Civil Municipal i de les
mesures de protecció a seguir.
En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent.
La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla.
L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada.

Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent:
• Activació en alerta: suposa l'avís al Tècnic de Protecció Civil i al responsable del grup
d’ordre. A criteri del tècnic, es pot mobilitzar el Grup Local d’Intervenció.
• Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’emergència
al CECOPAL i la mobilització dels actuants establerts en el Pla.

Procediments d’actuació
Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor a la seu del CECOPAL , el
Director del Pla de Protecció Civil Municipal ha de preparar, conjuntament amb els tècnics
municipals i els membres del Comitè, la planificació per solucionar els problemes i urgències
que arribin a aquest CECOPAL.

5.1.3.SISTEMES D’AVÍS A LA POBLACIÓ
Notificació d’alerta a la població per posar en pràctica les mesures d’autoprotecció com el
confinament o l’evacuació.
Responsabilitat: Director del Pla Neucat (en casos d’urgència ho podrà fer l’alcalde, d’acord
amb el Cap del grup d’Intervenció).
Direcció i coordinació de les tasques d’avís: Alcalde (a més del dispositiu municipal corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup d’Ordre del Pla Neucat).
5.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ
5.1.4.1.CONFINAMENT I/ O ALLOTJAMENT
Atès les característiques del municipi, es considera innecessari el confinament i evacuació
de veïns llevat de casos molt especials.
No obstant, si que es pot donar el cas, com s’ha dit anteriorment, de que la intensitat de la
nevada no permeti la circulació de vehicles per les carreteres de la comarca, i que això fa
necessari el rescat de les persones atrapades en les carreteres i sobre tot el seu allotjament
mentre duri aquesta situació.
Per tot això, els membres del subgrup d’assistència social, amb el suport dels membres de
la Creu roja, faran el seguiment d’aquestes persones, gestionant el seu allotjament avituallament, en els llocs previstos en el Pla.
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Centres d'acollida d'evacuats
CENTRES D'ACOLLIDA✐
A

ALBERG DEL CARME

B

ALBERG POLICIA LOCAL

C

HOTEL ELS NOGUERS

D

FONDA LA MASIA

E

HOTEL PERE III

F

HOSTAL MANILA

G

HOSTAL LA LLUM

H

HOSTAL CANUDAS

CAPACITAT

OBSERVACIONS

CAPACITAT

OBSERVACIONS

Pavellons
CENTRES D'ACOLLIDA✐
A

ESPORTIU NOU CONGOST

B

ESPORTIU VELL CONGOST

C

ESPORTIU PUJOLET

D

PALAU FIRAL

En cas de previsió de confinament de persones en aquests centres, caldrà que els responsables del subgrup d’assistència social confirmin amb els responsables dels centres la capacitat real dels seus establiments.
5.1.4.2. CONTROL DE LES COMUNICACIONS
ACCESSOS A LA CIUTAT. CARRETERES, LÍNIES DE FERROCARRILS I AUTOBUSOS.
MANRESA CENTRE DE COMUNICACIONS ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES I
AUTOBUSOS DELS POBLES DE LA COMARCA
Considerant Manresa com a nus i nexe important de comunicacions, tant pel què fa als
transports per carretera com per tren, de la Comarca, cal destinar doncs, un equip de persones
que faci un seguiment acurat de les vies de comunicació de la ciutat. És per això que en cas de
nevada important es constituirà una comissió assessora que s'encarregarà de recollir dades i
informacions per tal que el Comitè d'Emergència n’avalui la situació i en doni una pública
difusió.
COMISSIÓ ASSESSORA DEL COMITÉ D’EMERGENCIA
- TÈCNIC DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS, SR. JORDI SEGÒVIA JURADO.
- DIRECTOR DE L'EMPRESA CASTELLÀ, SR. FRANCISCO LEDESMA
- UN REPRESENTANT DELS MOSSOS D’ESQUADRA ( SECTOR DE TRÀNSIT)
✐ Cal cartografiar aquestes dades.
✐ Cal cartografiar aquestes dades.
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L’ informació que caldrà conèixer en tot moment és la següent:
1.- Estat de totes les carreteres de la comarca, vialitat i/o problemes de circulació. Tancaments
necessaris o usos de cadenes.
2.- Funcionament de totes les línies d'autobusos que surten o arriben a la nostra ciutat
(interurbans).
3.- Estat de funcionament de la totalitat de les línies urbanes. Retards o canvis d'itineraris.
4.- Funcionament de les línies de ferrocarril de la RENFE i dels Ferrocarrils de la Generalitat.
5.- Funcionament del servei de taxis a la ciutat. Contacte amb el servei de radio-taxi per
conèixer situacions anòmales.
HELIPORT
La ciutat de Manresa, disposa des de l'estiu de 1996, d'una helisuperfície per aterratge
d'helicòpters, situada als terrenys del costat del Parc de Bombers de Manresa, carretera N141, km. 3 zona del Guix. Per tal que aquest sigui operatiu en tot moment, el propi servei dels
Bombers s'encarregarà de la seva neteja i condicionament pel cas d'algun aterratge.
Qualsevol incidència en la seva operativitat, serà comunicada al Comitè d'Emergència pel seu
coneixement.
També es disposa d’una helisuperfície situada a l’exterior de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Manresa.
5.1.4.3 SERVEIS AFECTATS
5.1.4.3.1 RECOLLIDA DE BROSSA. ABOCADOR MANCOMUNITAT
Un tema important en una forta nevada és la recollida de brossa domiciliària, tant dels
contenidors d'ús públic, com de les deixalles especials d'hospitals, mercats, etc.
L'empresa concessionària de Manresa és Fomento de Construccions i Contratas, amb domicili
al carrer Narcís Monturiol del polígon de Bufalvent, telf. 938773323.
Com a empresa responsable, té l'obligació de procurar amb tots els mitjans, la realització diària
d'aquest servei. Per aquest motiu, tindrà equipats els seus vehicles amb cadenes, i com a
mesura excepcional, mantindrà un servei de mecànic de guàrdia durant tota la jornada de
servei.
Un cop recollida aquesta brossa, cal el seu trasllat a l'abocador de la Mancomunitat. Aquest
lloc, per la forta pendent, presenta normalment greus dificultats d'accés i descàrrega, i serà
necessari preveure un lloc de fàcil accés per aquesta operació.
Cal tenir en compte que en aquest lloc i descàrrega la majoria de pobles de la comarca, i
caldrà vetllar per aquest servei.
A fi de planificar totes les actuacions sobre aquesta problemàtica, es crearà una comissió
assessora de seguiment, amb la següent composició:

COMISSIÓ ASSESSORA DEL COMITÈ D’EMERGÈNCIA
REGIDORA DELEGADA DE NETEJA I ABOCADOR:
ENCARREGAT GENERAL DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONS I CONTRATAS:
CAP DE GESTIÓ DE NETEJA MUNICIPAL:
ENCARREGAT GENERAL DE L'ABOCADOR MANCOMUNITAT
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Aquesta Comissió es reunirà a les oficines municipals dels serveis de Manteniment, despatx
del Cap de secció, en totes les ocasions que creguin convenients, mantenint informat en tot
moment al Comitè d'Emergència.
En tot cas, i a les set de la tarda, es reunirà aquesta Comissió per donar l'última informació del
dia i poder emetre un comunicat a la població sobre la realització o no del servei de recollida
de brossa.
També informarà de la previsió d'accessos a l'abocador mancomunitat, i en cas d'ésser
totalment impossible el seu accés, es passarà avís telefònic o per Fax a tots els Ajuntaments
implicats d'aquesta situació.
5.1.4.3.2 ABASTAMENT D'ALIMENTS I COMBUSTIBLE
Només en situacions de grans nevades caldrà imposar-ne un estricte control.
En el moment que la situació comenci a ésser preocupant i s'esperi una durada excepcional,
es crearà una Comissió d'Assessorament al Comitè d'emergències que serà responsable de
contactar amb els principals proveïdors d'aliments i facilitar la seva distribució.
Un dels aliments més necessaris és el pa, la llet i l'aigua (en cas de glaçades a les canonades).
Caldrà un contacte permanent amb les fleques de la ciutat, a través del seu Gremi, per
mantenir informada a la població i evitar acaparaments innecessaris. Cal pensar que en una
situació de gravetat, la potestat de l'alcalde de decomissar quants elements cregui necessari
per evitar situacions de risc o falta d'abastament.
L'altre tema important és el subministre de butà atès que aquest és un combustible molt usual
en habitatges de baix nivell de vida, persones d'edat, etc. Caldrà doncs, un contacte
permanent amb els subministradors de la ciutat, per conèixer el seu stoc i les possibilitats de
realitzar el repartiment a domicili per totes les zones de la ciutat. Si això no és possible, es
podran instal·lar en llocs apropiats, dins la ciutat, zones de distribució pels veïns del sector,
amb impossibilitat d'ús de vehicle particular o d'accés de les furgonetes de repartiment. En
casos de masies aïllades o zones de difícil accés, caldrà establir un servei amb vehicles 4x4
per realitzar les actuacions més urgents.
En ambdós casos caldrà evitar-ne l'acaparament d'aliments o combustibles, així com el control
dels seus preus de venda per evitar possibles abusos dels comerciants.
COMISSIÓ D’ASSESSORAMENT DEL COMITÈ D’EMERGÈNCIA
1.- UN TÈCNIC DE LA REGIDURIA DE SERVEIS SOCIALS:
2.- UN REPRESENTANT DEL GREMI DE FORNERS:
3.- REPRESENTANTS DELS SUBMINISTRADORS DE BUTÀ:

5.1.4.3.3 URGÈNCIES HOSPITALÀRIES
Les situacions de nevades té com a una de les seves conseqüències l'augment important del
nombre de caigudes a la via pública.
Es recomanarà que les persones d'edat avançada no surtin al carrer sense ajuda, i que en
casos imprescindibles per la compra d'aliments, amb greus problemes de mobilitat, es pot
organitzar un servei amb voluntaris de la Creu Roja o altres, per acompanyar a aquestes
persones a sortir al carrer o anar a comprar els aliments necessaris.
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Aquestes recomanacions es faran a través dels comunicats de Ràdio i coordinarà les seves
actuacions el Comitè d'Emergències a través del grup sanitari o de Serveis Socials.
Es comunicarà als centres sanitaris que disposen de servei d'urgències, per preveure amb
antelació la seva saturació, el possible augment de les urgències.
Tal i com preveu el Pla Bàsic d'Emergència Municipal, es podrà donar l'alerta, als diferents
centres sanitaris assistencials, ja siguin públics o privats, a fi efecte de resoldre petites
incidències en cas de colapse hospitalari.
5.1.4.3.4 COMPANYIES DE SERVEIS
A fi efecte de mantenir un contacte directe amb totes les companyies de serveis que actuen al
municipi, es nomenarà una persona integrada al Comitè d'Emergència, amb l´objectiu de
efectuar el seguiment del funcionament dels serveis, les seves anomalies i les possibles
situacions de risc o de fallada de subministre que es puguin produir.
Per experiència de l’ultima nevada, entenem que la mateixa comporta normalment, problemes
de talls de corrent elèctrica, tan al nucli urbà com a barris de l’extrarradi, i també a poblacions i
nuclis d’habitatge de la comarca.
Les dificultats de comunicació amb FECSA, i la necessitat de disposar des de el CECOPAL, de
informació tècnica i fiable, ha impulsat a determinar en aquest Pla, la necessitat de que a partir
d’una gran nevada i la activació del Pla, un tècnic de Fecsa es traslladi al CECOPAL, i sigui un
element d’informació directe i treballi en la coordinació per la resolució de les emergències que
es puguin derivar d’aquesta manca de fluid elèctric.
També es podrà facilitar a aquesta companyia de serveis, informacions sobre la nevada que
pugui ser del seu interès, i facilitar el suport des d’altres grups que es puguin necessitar per
ajudar a resoldre amb la major brevetat aquests problemes.

COMISSIÓ ASSESSORA DEL COMITÈ D’EMERGÈNCIA
Aquesta persona designada és, Enginyer tècnic Municipal.

Adreces de contacte:
FECSA. C. Llusà, 9-11 tel .93 878.25.25. tel. urgències . 900 747474
GAS NATURAL. C. Francesc Moragas, 68, 93 872.58.50. telf. urgències 900 75.07.50/900
38.40.41. Representant: Sr. Sanllehi.tel 689 76.94.51
COMPANYIA TELEFÒNICA. tel. 93 877.00.85/telf. urgències 1002 .
AIGÜES DE MANRESA. Plana de l'Om, 6-Manresa- tel. 93 872.55.22/tèl urgències 93
877.10.25 i 93 874.41.54. Representant: Sr. Vargas
5.1.4.3.5 IMPLICACIÓ CIUTADANA
La resolució de molts problemes ( no urgències), derivats d’una nevada, entenem que s’ha
de resoldre amb la complicitat de tots els ciutadans.
Entenem que cal involucrar als ciutadans de cada població en solucionar aquest problemes,
molts d’ells de caràcter privat, i que amb una mica d’esforç i imaginació, els pot solucionar
sense demanar ajuda pública.
No parlem de situacions d’emergència, que entenem que cal que siguin solucionades per
els professionals adients.
Per aconseguir aquesta complicitat, valorem que seria positiu que a través dels mecanismes polítics que es consideri oportú, s’aconsegueixi fer arribar tota la informació a tots els
polítics ( govern i oposició), responsables de les AA.VV., entitats etc., i poder, en alguns
casos, preveure i organitzar la col·laboració dels ciutadans voluntaris en la resolució
d’alguns problemes puntuals.
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Aquesta col·laboració pot ser la neteja de carrers, però també la disponibilitat de vehicles 4
x 4 per la distribució de aliments, suport per l’allotjament de persones, ajuda en
l’avituallament del personal allotjat i altres possibles col·laboracions que es puguin determinar des de el Comitè d’Emergència.

VIALITAT
Dins el Pla d’Actuació municipal d’Emergències per a nevades, volem adjuntar un capítol de
vialitat, que de forma general, estudiï els riscs associats a la nevada, en el capítol de la neteja de carrers i voreres.
Aquest apartat, no és un Pla de neteja, ni vol ser-ho. És un petit estudi de la situació de la
ciutat, dels coneixements dels problemes que s’ocasionen i una proposta d’actuació aconsellable
És totalment segur que cada nevada ocasionarà uns problemes diferents de vialitat, que
caldrà assumir des d’els serveis tècnics de manteniment de la via pública, amb el suport
necessari dels altres grups.
Que ningú esperi trobar aquí, fòrmules miraculoses de netejar amb pocs dies la neu de
tota la ciutat i menys, si aquesta es transforma immediatament en gel.
Aquest treball de neteja i vialitat de carreres i sobretot de voreres, es també una responsabilitat dels ciutadans. Per ordenança i per responsabilitat ciutadana.
Això caldrà explicar-ho molt clarament als ciutadans, perquè sinó es generen unes expectatives i un problemes de comunicació de difícil superació.
Tècnicament es totalment impossible la neteja i retirada de tota la neu i/o gel de tots els carrers i barris de la ciutat amb un temps prudencial. En les ciutats que neva contínuament,
malament estarien si cada vegada que neva es tingués que retirar la neu. Cal que sapiguem conviure-hi
Les polèmiques dels dies posteriors a les nevades del 2.001 han definit clarament que cal
una major implicació de la població, i que cal modificar el sistema d’informació aquesta població.
Pensem que els tècnics professionals de la informació, cal que estudiïn aquesta situació, i
preparin altres fòrmules per aconseguir aquesta implicació ciutadana.
Cal però dir-ho molt clar: L’AJUNTAMENT TOT SOL, EN UN CAS DE GRAN NEVADA I
GLAÇADA, NO TRAURÀ TOTA LA NEU I GEL DELS CARRERS I VORERES DE LA CIUTAT COM SI FOS UN MIRACLE. NO PODEM FER-HO PER DISPONIBILITATS TÈCNIQUES I HUMANES, PERÒ TAMBÉ PERQUÈ ENTENEM QUE NO CAL FER-HO PER
CRITERIS DE COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CARRERS DE LA CIUTAT:
No tan sols poden presentar problemes de circulació els diferents accessos a la ciutat, sinó
que ateses les característiques de les vies urbanes aquestes poden presentar també
problemes en cas de nevada.
La configuració topogràfica de la ciutat fa que tinguem bastants carrers amb fortes pendents i
que en el moment de qualsevol nevada ja provoquen problemes de circulació de vehicles i
peatonals que cal solucionar. Aquesta configuració topogràfica farà necessària una primera
intervenció consistent en tancar els carrers al trànsit i actuar amb posterioritat amb els mitjans
que siguin necessaris per tal de reobrir-los.
D'altres vies hauran de romandre tancades tenint en compte l'elevat risc que presenten i
d'altres caldrà una actuació ràpida de neteja ja sigui manual o bé amb aigua.
Els carrers d'especial dificultat són els següents:
c. de l' Era Esquerra.
c. del Joc de la Pilota.
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c. de la Baixada del Popul.
c. de Vallfonollosa.
c. de la Baixada dels Jueus i carrer del Bisbe
c. de l' Era Firmat.
c. Canyelles.
Baixada dels Sindicats (es pot deixar tancada).
Baixada dels Drets
Baixada de la Cova (es pot deixar tancat).
c. de València.
c. de Viladordis, sector darrera piscina.
c. Solsona
c. Sant Marc.
Variant de Manresa, zona Sant Pau.
BARRIS - ACCESSOS
A Manresa existeixen diferents barris situats en zones d’orografia difícil, els quals tenen les
característiques estàndards de l’època en què varen ésser creats.
Alguns d'aquests nuclis de població de l'extrarradi tenen encara uns accessos difícils en cas de
nevades tenint en compte que hi ha menys densitat de trànsit.
Una de les primeres actuacions en cas de nevada, és la vigilància en els accessos a aquests
barris, ja que la seva densitat de població fa necessari actuacions ràpides per facilitar el seu
accés o sortida, tant per situacions normals de trasllat al treball, compres etc., com per l'
arribada de les persones que allí habiten.
La majoria d'aquests disposen de dos accessos i en cas de nevada molt intensa s’habilitarà
una sola entrada i sortida del barri, informant-se als veïns mitjançant comunicats de ràdio.
Situacions i accions concretes a cada barri.
SANT PAU.- nucli central i fàbrica vermella.
El primer accés a netejar serà el que dona directament a la carretera C-55, venint de Manresa,
tant el seu aspecte de circulació de vehicles com la seva vorera peatonal. La zona de la fàbrica
vermella té un únic accés que cal netejar.
Els carrers del barri són bastant plans i caldrà la col·laboració dels veïns per la seva neteja.
El segon accés pel Bar Sant Pau, quedarà per una segona acció.
EL XUP. nucli de habitatges i barri de Salelles.
Aquest barri presenta una greu dificultat en cas de nevada ja que el seu únic accés pavimentat
es fa a través de la carretera C-37 de Manresa a Igualada amb un tram de forta pendent com
és el tram de la Catalana, des del Pont de Sant Francesc fins a la cruïlla del camí de la Torre
de Sta. Caterina.
La titularitat d'aquesta carretera es de la Generalitat de Catalunya per la qual cosa li correspon
la neteja i manteniment i caldrà un avís ràpid a l'empresa concessionari perquè actuïn amb la
màxima urgència. Altrament, però, com que aquesta via és un accés al barri, s'hi desplaçarà
immediatament un equip de vigilància de la Policia Local i es faran accions d'urgència per part
dels serveis municipals. És un accés en què cal extremar l'ús de l'aigua a pressió per les
temperatures i possibles glaçades, però es podrà utilitzar sal de desglaç en cas de necessitat.
El seu segon accés és a través del camí de terra del Suanya (molt estret), la meitat
aproximadament asfaltat i la resta de terra amb algunes zones de forta pendent.
En cas d'inutilització de la carretera de Manresa a Igualada, és la única via de comunicació
amb el nucli urbà de Manresa i cal fer circulació alternativa entre el Xup i el camí de
Monistrolet, ja que el camí no permet el pas de dos vehicles excepte turismes.
BARRIADA MIÓN
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Situada a la zona de la muntanya de Puigberenguer, té dos accessos amb zones de forta
pendent.
En aquest barri, i per la seva complexitat d'accessos i configuració en el transport urbà, tema
que cal tenir en compte, s'intentarà obrir immediatament els dos accessos: camí de la Gravera,
al final de la Avinguda Tudela, i a través del carrer Callús i Cadí, pel sector de la Plaça Bages.
Aquests, permeten a través del carrer Pirineu, un fàcil accés a la majoria dels altres carrers del
barri.
BARRI DE MIRALPEIX
Barri de pocs habitants, situat a la sortida de Manresa, a través de la carretera C-1410. Està
molt aprop d'aquesta carretera i cal una mínima neteja de l'únic carrer asfaltat, per facilitar el
seu accés des de la carretera.
BARRIS DE LA BALCONADA I CAL GRAVAT
Aquests dos barris, tot i estar en una zona de l'extrarradi de la ciutat, els seus accessos, per la
seva orografia i diversitat dels mateixos, no ofereixen tantes dificultats en els moments de la
nevada. Els seus accessos es poden fer a través del carrer Bisbe Perelló, carrer Sant Blai,
carretera C-55 i carrer de Sta. Clara.
Per les seves fortes pendents, caldrà actuar en un petit tram del carrer Sant Blai (zona de les
cases de la Culla) i al carrer de Sta. Clara, el tram final d’arribada a la Balconada.
La resta de carrers del barri són de pendent normal.
En el barri de la Balconada, tenim la presència de l'Hospital General de Manresa amb una
problemàtica especifica que posteriorment ja es tractarà i que és complementària amb els
accessos al barri aquí estudiats.
La resta de barris més exteriors (la Parada, Font dels Capellans, etc.) no presenten tantes
dificultats d'accés i caldrà una mínima vigilància per part de la Policia Local per determinar els
llocs més problemàtics.
Finalment, quedarien els barris de Viladordis i el Guix.
Ambdós tenen amplis accessos a través de carreteres àmplies i ben asfaltades, de suaus pendents, i que per tant, llevat de circumstàncies excepcionals, no cal tenir una preocupació detallada.
ELEMENTS VULNERABLES✐
Al quadre següent apareix la llista de les principals categories d’elements vulnerables possiblement afectats.
Codi
*

Element
Barri Salelles
Barri El Xup
Barri Viladordis
Barri
Taleca
Sta.Catalina
Barri Bellavista
Raval Manresa
Barri Mion
Barri Sant Pau

Població
afectada

-

Àrea/Sector

Època d’ús
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any

EQUIPS HUMANS
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A més de la tasca a realitzar pels equips mecanitzats, caldrà disposar d'equips formats per
operaris que amb eines manuals (pales, raspalls, etc.), tindran cura de netejar aquells
accessos peatonals als locals públics establerts prèviament, així com facilitar la circulació
peatonal en zones públiques de molta circulació.
Aquests equips estaran formats per al menys tres persones i seran controlats pels seus
encarregats respectius que coordinaran funcions. El personal d'aquests equips provindrà del
propi personal del servei de Manteniment municipal, i de totes les unitats, via pública, edificis i
jardineria, així com de tot el personal del servei de neteja. Aquests equips es podran ampliar si
s'escau amb personal de l'empresa Municipal Aigües de Manresa, llevat dels seus equips
d'emergències.
Els llocs amb màxima prioritat d'actuació són els següents:
1.- Itinerari Plaça Europa, Joc de la Pilota, baixada dels drets, Plaça de Sant Ignasi, Escodines
i Sant Bartomeu, carrer Viladordis, carrer Sant Cristòfol.
2.- Itinerari Plaça Major, baixada del Pòpul, baixada de la Seu, accessos als Jutjats, carrer
Vallfonollosa.
3.- Itinerari Plaça Bonavista, Passeig de Pere III, accessos a l'ambulatori, Comissaria de
Policia, Correus, Muralla i Plaça de Sant Domènec.
4.- Itinerari Plaça Major, carrer de Sant Miquel, Plana de l'Om, carrers Born i Nou, carrer Urgell
i Plaça Valldaura, carrer Alfons XII, plaça de la Reforma.
5.- Itinerari Plaça de Sant Domènec, Muralla i Ctra. de Cardona (un lateral).
6.- Itinerari Plaça de Sant Domènec, Muralla i Ctra. de Vic (un lateral).
7.- Itinerari carrer la Pau, plaça la Creu, ctra. de Santpedor, Bonavista.
Els llocs i/o itineraris d'actuació podran ésser ampliats i/o modificats si així o disposa el Comitè
d'Emergències.
Els equips de treball netejaran les voreres i cruïlles de carrers amb una amplada màxima d'un
metre i sempre en les zones de passos de vianants i en el lloc dels passos de minusvàlids.
És important tenir en compte el següent:
a) Les possibilitats de treball d'aquests equips que segons la durada de la seva tasca, caldrà
preveure el seu avituallament amb productes calents (caldo calent, cafè amb llet, etc.).
b) L'equipament de treball a utilitzar armilles refrectants.
c) El seu relleu, i en cas de molta durada de la nevada, preveure la incorporació paulatina de
personal d'empreses constructores de la ciutat i en últim cas la contractació de personal
eventual per dos o tres dies a través de l'Oficina de Treball de la Generalitat Aquesta
contractació té una problemàtica burocràtica important, i és per tant necessari preveure-ho
amb la màxima antelació prevista.
EQUIPS DE NETEJA MECANITZATS
A més dels equips humans que es repartiran per la ciutat , netejant camins i accessos
peatonals ja descrits en el seu apartat, es farà necessària l'actuació de màquines normals o
especials per netejar els camins, carrers i carreteres en més males condicions i per facilitar-ne
el pas de vehicles particulars i públics. El seu funcionament, vindrà dictat des del Comitè
d'Emergència, i segons les necessitats estudiades ja anteriorment, en l'apartat d'accessos a
barriades i l'altre de carrers de la ciutat de forta pendent. Cal tenir en compte que aquestes
màquines solen tardar entre mitja i una hora a entrar en funcionament, tot depenent si és un
dia laborable o festiu, i sempre de forma escalonada.
Pel bon funcionament d'aquestes màquines es formarà un equip format per:
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1.- Un vehicle lleuger de Manteniments, amb el rotatiu encès en el moment del treball, amb el
conductor i dos operaris. Personal equipat amb armilles reflectants i lot si és de nit. Dues pales
i dos raspalls.
El conductor estarà atent al vehicle i emissora i els dos operaris vigilaran la circulació de
vehicles en la zona de treball de la màquina.
2.- Una màquina llevaneus, que podrà ésser de tipus tractor amb pala davant, màquina
excavadora amb pala amb ganiveta o una màquina motonivelladora.
Les empreses que poden disposar d'aquesta maquinària a la nostra ciutat son les següents:
Veure llistat al catàleg de recursos.

EQUIP D'URGÈNCIES
A més de tots els equips humans i tècnics abans descrits, cal preveure la creació d'un o dos
equips per resoldre de forma ràpida i contundent aquelles situacions que es poden produir
durant la nevada, i que és millor resoldre-les sense modificar els treballs establerts pels altres
equips.
Aquest equip estarà format per un vehicle tot terreny, el conductor i tres persones més,
preparades amb vestuari i equipament per resoldre aquestes urgències.
En principi es crea un equip del servei de Manteniment, amb el vehicle Land Rover Mòbil 14,
amb el seu conductor habitual i l'equip complementari.
Per part del servei de neteja, es formarà amb el seu vehicle especial que transporta aigua a
pressió, amb el seu personal habitual i una possible ampliació puntual.
Aquests equips estaran preparats al magatzem de Manteniment de l'Ajuntament, i seguiran les
indicacions puntuals i urgents que es rebin al centre receptor d'alarmes i que es coordinin des
del Comitè d'Emergències.
Tanmateix, el vehicle EKO 1 de la Policia Local, s'incorporarà a aquests equips, amb la missió
de comprovar la situació real de la possible emergència, informar al Comitè d'Emergència i
col·laborar en els seus propis treballs, a les tasques dels equips desplaçats a solucionar
l'emergència.
ÚS DE L'AIGUA
Tots sabem que l'aigua és un dels elements més efectius per netejar de neu els carrers i
camins asfaltats.
El seu ús a través de camions botes o amb mànegues connectades a les boques de rec o
inclòs el funcionament del rec per aspersió, pot eliminar la neu de moltes zones.
L'únic problema que pot impedir el seu ús és la temperatura. Normalment, i posteriorment a
una nevada, la temperatura té tendència a elevar-se i situar-se a uns + 3 a 5 graus. És en
aquesta situació, quan cal actuar amb aigua per eliminar aquesta neu i cal una constant
atenció als termòmetres instal·lats a la ciutat segons l'apartat de la meteorologia, per detectar
qualsevol moviment a la baixa de les mateixes, i que es produiran sobre tot de nit.
A partir del coneixement d'aquest descens i en arribar a + 2 graus, es donarà l'ordre
d'abandonar la neteja de carrers amb aigua, fins que les noves lectures dels termòmetres, ens
indiquin una pujada gradual de les temperatures.
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L'aigua per fer servir no cal que sigui barrejada amb potassa, que faria malbé ràpidament les
botes de ferro.
Com ja s'ha dit, l'aigua es pot fer servir a través de les mateixes botes amb el sistema de rec i
baldeix, o a través de les seves pròpies mànegues, amb més pressió per netejar i diluir la neu
amb més rapidesa.
Per netejar les cunetes de neu acumulada, es poden obrir boques de rec perquè circuli l'aigua,
però cal una persona o equip que controli perfectament les boques que s'obren.
El material disponible actualment a l'Ajuntament de Manresa és el següent:
1.- Una bota d'aigua del servei de neteja de 8.000 litres.
2.- Una bota d'aigua del servei de neteja de 5.000 litres.
3.- Un dipòsit remolcable amb bomba de pressió de l'Ajuntament i ADF, de 600 litres.
4.- Un vehicle tot terreny amb bota i bomba a pressió de 400 litres i propietat de l'ADF.
5.- Un dipòsit de 1000 litres que es pot carregar en determinades furgonetes dels serveis de
manteniment municipals.
6.- En casos de més necessitat, es poden localitzar, a través de l'organigrama de l'ADF Pla de
Bages, de botes de 3.000 litres i altres de més capacitat per aquests treballs.
Punts de subministrament de sal
Potassa – Sal de desglaç
La potassa o els seus derivats, són productes altament expeditius per la neteja de calçades
i voravies, per la seva ràpida eliminació de la neu o glaç existent.
Tan mateix cal tenir en compte un aspecte negatiu en el seu ús, i que cal conèixer per evitar
possibles danys posteriors derivats del seu mal ús.
Un dels aspectes negatius és la desfeta que provoca als paviments de les calçades. L’aigua
barrejada amb la potassa s’introdueix per les escletxes dels paviments ja malmesos, i provoca una ràpida disgregació dels paviments. Per tant, aquest producte cal tenir-lo a la recàmara, per situacions puntuals de greu perill i neteja urgent de carrers i carreteres, però
evitant al màxim el seu ús, sobretot a la ciutat.
L’altre greu perill de la potassa són els arbres i arbustos en general. Aquest producte ataca
greument tots els elements vegetals produint la seva ràpida mort, fins i tot en arbres de
grans dimensions i d’edat avançada.
La primera gran nevada que recordem, any 1962, va deixar els carrers de la ciutat amb un
gruix de mes de 50 cm de neu, però les circumstàncies de circulació d’aquell temps, les
temperatures posteriors a la nevada i la col·laboració més habitual dels veïns en situacions
similars, no van fer necessari l’ús de aquest element.
Posteriorment, la nostra ciutat va viure l’any 1985 una greu nevada seguida d’una inusual
glaçada, que únicament es va poder atacar amb importants quantitats de sal de desglaç i/o
potassa.
Les conseqüències d’aquest ús massiu es va fer sentir en els anys posteriors amb la ràpida
degradació dels paviments i una mortalitat elevada dels arbres pel seu mal ús, sobretot en
algun tram del Passeig Pere III.
L’any 2001 hem tingut una altra situació que a més de la nevada d’uns 30 cm de gruix, les
baixes temperatures posteriors han glaçat aquesta neu, el que ha provocat una situació
quasi bé impossible d’actuació de neteja mecànica.
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Aquest any 2001 s’ha seguit la idea de fer un ús restringit de la sal de desglaç, escampantla únicament en voreres, paviments de terra, i llocs de molta ombra i amb perill important
per la circulació de vehicles i que era impossible de tancar a la circulació.
Per tan entenem que el seu ús ha d’ésser el màxim de restrictiu, amb un control estricte i
una comprovació exacte dels llocs on es fan servir, evitant tot contacte amb qualsevol element vegetal. La nostra ciutat té elements importants al seu abast per aconseguir aquest
objectiu. En primer lloc, la proximitat a les mines de Sallent i Súria, on existeix gran quantitat
de productes purs o de rebuig totalment adequats per aquesta tasca. L’Ajuntament de Manresa disposa cada hivern de com a mínim dos camions de sal de desglaç preparats al seu
magatzem de Manteniment per una primera actuació puntual. També es important conèixer
que a la zona de mercaderies de Renfe, situada al barri de la Guia, existeix un important
magatzem de potassa situada per carregar en vagons de tren i que en una primera actuació, en contacte amb el personal de RENFE, es podria aconseguir amb el compromís de la
seva reposició.
El transport de sal de desglaç cal fer-lo amb camions propis, previ contacte amb les oficines
de Súria o de Sallent, de Iberpotax, amb l’aportació d’algun val urgent municipal o un altre
element administratiu de conformitat de compra.
Telèfons de contacte per la consecució d’aquest producte són:
Iberpotash, S.A., ........................................ 93 868.28.03 – 93 869.52.96 (Súria)
Mines de Sallent (Potasses del Llobregat)........................ 93 837.00.00 (Sallent)
Sal Torrens............................................................................93 872.85.58(Manresa)
Transcardener ( sal zona RENFE) Sr. Molina...................... 93 827.24.09
Punts de repartició:
Tot i l’exposat anteriorment, i per solucionar casos puntuals, en voreres i zones de ombra
impossible de netejar amb mitjans manuals o mecànics, caldrà establir alguns punts de
emmagatzematge de sal de desglaç, a fi efecte de facilitar la recollida de particulars que ho
necessitin i facilitar el subministrament als equips que treballin a dins el casc urbà.
En principi s’estableixen quatre zones de emmagatzematge:
1.-Magatzem de manteniment ( zona alta).
2.-Pati carrer Callús ( barriada Mion).
3.-Solar costat La Florinda ( barri de Valldaura).
4.-Solar costat Pl. Catalunya ( barri Pl. Catalunya – Saldes).
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5.2.FITXES D’ACTUACIÓ

FITXA 1

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

FITXA 2

ALCALDE / REGIDOR DELEGAT

FITXA 3

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

-GRUPS LOCALS:
FITXA 4

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

FITXA 5

CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

FITXA 6

CAP DEL SUBGRUP LOCAL D’ASSITÈNCIA MÈDICA

FITXA 7

CAP SUBGRUP LOCAL DE LA CREU ROJA

FITXA 8

CAP DEL SUBGRUP DE SERVEIS SOCIALS

FITXA 9

CAP DEL SUBGRUP LOCAL DE LOGÍSTICA

-SERVEIS SUPRAMUNICIPALS:
FITXA 10

BOMBERS

FITXA 11

MOSSOS D’ESQUADRA – TRÀNSIT

FITXA 12

MOSSOS D’ESQUADRA- SEGURETAT CIUTADANA

FITXA 13

POLICIA NACIONAL

FITXA 14

GUÀRDIA CIVIL
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FITXA D'ACTUACIÓ
1

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Responsable: Cap Policia Local
Substitut: Sots inspector Policia Local
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
1.Avís del sinistre o previsió del risc.
AVÍS DE RISC DE NEVADES
Ha d’avisar el Tècnic de Protecció Civil. Aquest decidirà quines actuacions cal fer.
Ho comunicarà al Cap de la Policia Local.
Ha d’avisar si l’alcalde ho creu convenient, a aquelles persones que hagin de pendre les
mesures preventives necessàries
N’ha de fer el seguiment
En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor
i el Gabinet de Premsa.
ALERTA I EMERGÈNCIA
Ha d’anotar les dades.
Ha d’avisar:
Els Bombers 112 (en cas que l’avís no l’hagin fet ells), telèfon 93.874.00.80 o LIMA 4
EL TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL.
EL CAP DE LA POLICIA LOCAL.. Aquest farà les trucades al regidor de Seguretat Ciutadana i a l’Alcalde si s’escau.
Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre.
Obtenir informació a través de la Policia Local.
En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor
i el Gabinet de Premsa.
MITJANS I RECURSOS
Comunicacions: emissores xarxa LIMA de Protecció Civil i ADF.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CRA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Llistat telefònic.
Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits.
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Quan es tingui coneixement d’una situació d’emergència es posarà en marxa el pla de
trucades d'acord amb la llista i l’ordre següent:
RESPONSABLE
NOM
TELEFONS DE
LOCALITZACIÓ
Alcalde
Regidor de Seguretat
Ciutadana
Coordinador municipal
Cap grup local d’Ordre i
Avisos
a la població
Cap grup local Sanitari

1-Subgrup local assistència
mèdica

2-Subgrup Creu Roja

Cap grup local Logística i
Acollida
1-Subgrup Serveis Socials

2- Subgrup logística
Responsable
Bombers

Responsable
Mossos d’Esquadra-Trànsit
Responsable
Mossos
d’EsquadraSeguretat Ciutadana
Responsable
Policia
Nacional
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Responsable Guardia Civil
Gabinet
Municipal

d’Informació

A continuació, el contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde: informació
únicament, o bé informació i convocatòria del Comitè Municipal de l'Emergència al
CECOPAL.

MUNICIPIS VEÏNS
AGUILAR DE SEGARRA
ARTÉS

93.836

93.830
Policia Local:
AVINYÓ
93.838.
BALSARENY
93.839.
Polícia Local:
CALDERS
93.830.
CALLÚS
93.836.
CARDONA
93.869.
Polícia Local:
CASTELLBELL I EL VILAR
93.834.
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
93.835.
CASTELLGALÍ
93.833.
CASTELLNOU DE BAGES
93.827.
L’ESTANY
93.830.
FONOLLOSA
93.836.
GAIA
93.839.
MARGANELL
93.835.
MOIÀ
93.830.
Polícia Local: 93.830.
MONISTROL DE MONTSERRAT 93.835.
Polícia Local:
MONTSERRAT
93.877.
MONISTROL DE CALDERS
93.839.
MURA
93.831.
Polícia Local:
NAVAS
93.839.
Polícia Local:
NAVARCLES
93.831
Polícia Local:
EL PONT DE VILOMARA
93.831.
RAJADELL
93.836.
SALLENT
93.837.
Polícia Local
SANTA MARIA D’OLÓ
93.838.
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SANT FELIU SASSERRA
SANT FRUITÓS DE BAGES
SANT JOAN DE VILATORRADA

93.881.
93.878.
93.876.
Polícia Local:
SANT MATEU DE BAGES
93.836.
SANTPEDOR
93.827.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
93.835.
SANT VICENÇ DE. CASTELLET 93.693.
Polícia Local:
SÚRIA
93.868.2800
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FITXA D'ACTUACIÓ
2

ALCALDE / REGIDOR DELEGAT

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
1. Avís del sinistre o de la previsió de risc: ha de contactar amb el CRA per iniciar la roda de trucades, ja
establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA).
4. N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació):
- S’hi ha de determinar amb exactitud l’abast de les nevades.
- Les persones afectades.
- Els danys materials
- L’estat dels camins d'accés.
5. Ha de contactar amb el CECAT (tel. 93 586.77.00), per tal de:
•
Confirmar l'avís, ampliar i contrastar la informació.
•
Donar els telèfons de contacte de l'Ajuntament i del CECOPAL.
Alerta
6. Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries.
7. Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en el nivell d’alerta i encomanar
al CRA l'avís dels membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta a la
fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT.
8. Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL.
9. Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT.
Emergència
1. Ha d’activar el Pla en Emergència i encomanar al CRA l'avís i convocatòria al CECOPAL dels
membres del Comitè municipal de l'Emergència, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar
aquesta activació al CECAT.
2. Amb el Comitè Municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació..
3. Ha d’avaluar els possibles riscos a la població.
4. Ha de preveure amb els membres del Comitè d’Emergència els possibles confinament/evacuacions i
posterior acollida dels elements vulnerables.
5. Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre.
6. Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment:
- Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables.
- Tasques d'evacuació i acollida.
- Organització de la logística municipal.
- Suport a la intervenció.
7. Ha de fer el seguiment de la nevada des del CECOPAL. Ha de contrastar les informacions i preveure
possibles necessitats.
8. Ha de recollir informació i ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l'emergència, conjuntament
amb el gabinet d’informació.
MITJANS I RECURSOS
• Els propis de l’Ajuntament.
• Serveis, empreses i persones del municipi.
LLOC ON DIRIGIR-SE
• CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• Cartografia general i cartografia específica.
• Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament.
• Criteris d’activació del Pla de Protecció Civil municipal per nevades.
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FITXA D'ACTUACIÓ
3

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
1. Avís del sinistre o previsió de risc.
1. Fer-ne una valoració inicial.
Alerta
1. Si ho creu convenient, ha d’avisar el responsable del Pla i mantenir-s’hi en contacte per
dir-li com evoluciona el sinistre
1. Si ho creu convenient, ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre
d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les coordinarà).
1. Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment,
1. En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT (93 586.77.00).
Emergència
1. Ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcalde).
1. Ha de informar al responsable del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre d’avisar ALS MEMBRES DEL COMITÈ D’EMERGÈNCIES I CONSELL ASSESSOR, i aquelles persones o
aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir
en el sinistre.
1. Ha de coordinar als serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures preventives.
4. Ha de dirigir-se al CECOPAL.
2. Ha de comunicar al CECAT (93.586.77.00) l’activació del Pla.
MITJANS I RECURSOS
• Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
• CECOPAL.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
•
•
•
•

Llistats telefònics.
Cartografia general i cartografia específica.
Models de comunicats.
Criteris d’activació del Pla de Protecció Civil Municipal per nevades.
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-GRUPS LOCALS
FITXA
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
D'ACTUACIÓ
4
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
• Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde
constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
• Ha de constituir, si cal, el Grup d'Ordre.
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE
• Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. Ha de considerar si cal el
confinament / l’evacuació.
• Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde tota la informació que generi l'emergència.
• Ha d’encarregar als membres del grup:
• El control d'accessos a les vies que permeten accedir als llocs d'intervenció, per
impedir l'accés de persones no autoritzades, en bé de la seva seguretat.
• Senyalització de les vies d'accés, per tal d'afavorir l'arribada dels grups actuants.
En cas d'evacuació:
• Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el cap de Bombers la zona a evacuar.
• Ha de determinar, conjuntament amb els membres del comitè d’emergència, sobre la
quantitat i el tipus de població afectada per la nevada, les necessitats de mitjans...
• Ha de determinar conjuntament amb el responsable del grup local d’assistència social, el
centre d'acollida corresponent..
• Ha d’executar l’evacuació.
• Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. (Consulteu el capítol
5.1.4 i l’annex 1.)
• Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l'evacuació.
• Ha de preveure la vigilància de les zones evacuades.
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ
•
•
•
•
•

Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, d'acord amb el Director del Pla, la
necessitat d'efectuar algun tipus d'avís.
Ha de comprovar l'operativitat dels mitjans d'avís i informació.
Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció (vegeu l’annex).
Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats.
Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde la necessitat d'informar el conjunt de la
població.

MITJANS I RECURSOS
• Personal propi i vehicles del servei.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
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FITXA
CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI
D'ACTUACIÓ
5
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
Ha de desplaçar-se al CECOPAL per:
- Alertar als Hospitals, CAPS, etc.
- Facilitar informació al cap de grup d’assistència mèdica sobre les possibilitats d’assistència
als diferents centres sanitaris de la ciutat i/o comarca.
- Ha de coordinar-se amb el cap de grup de serveis socials en realitzar un control dels diferents assistits en un centre i coneixent la seva gravetat.
-

Ha de coordinar les actuacions amb els membres del grup d’assistència social

MITJANS I RECURSOS
- Llistat Hospitals, Centres d’Atenció Primària, etc. de Manresa i comarca.
- Suport personal municipal.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
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FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL SUBGRUP LOCAL D’ASSISTÈNCIA MÈDICA
6
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
- Una vegada declarada l’activació del Pla de Protecció Civil Municipal, el responsable del
Grup ha de destinar assistència sanitària al lloc de l’emergència des d’on s’assistirà i ha
de decidir el trasllat de les possibles víctimes a l’hospital més proper o al més indicat.
- Ha de decidir la ubicació de les ambulàncies necessàries, d’acord amb el comandament
de bombers i el cap de grup de Creu Roja.
- Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Sanitari, l’assistència sanitària
de les persones evacuades als llocs d’acollida del municipi, Hospitals i altres centres assistencials.
•

Ha de coordinar les assistències mèdiques desplaçades al lloc de l’incident.

.
Han de coordinar les assistències als serveis de diàlisis dels malalts assistits als dos
Hospitals de Manresa
MITJANS I RECURSOS
•

Llistat de recursos mèdics activables.

LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
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FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL SUBGRUP LOCAL DE CREU ROJA
7
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
- Avís del sinistre o previsió de risc.
- Fer-ne una valoració inicial.
ALERTA I EMERGÈNCIA:
- Sol·licitar i coordinar la presència d’ambulàncies en el lloc de l’incident.
- Coordinar conjuntament amb el cap de grup d’assistència mèdica, la ubicació de les ambulàncies i la roda de treball de les mateixes.
- Coordinar amb el cap del grup sanitari i el d’assistència mèdica, la distribució de les ambulàncies als diferents centres assistencials.
Activar el personal voluntari de la Creu Roja.
- Coordinar les actuacions del personal voluntari sanitari de la Creu Roja en les actuacions
de suport als altres grups d’assistència mèdica i grup sanitari.
- Mantenir operatiu el material sanitari de la pròpia entitat i organitzar les possibles necessitats de material no disponible.
- Mantenir i realitzar el muntatge de l’Hospital de Campanya de Protecció Civil.
- Coordinar juntament amb el grup d’assistència mèdica el transport sanitari en el moment
de l’emergència.
- Preveure, comptant amb el grup d’assistència mèdica, la disponibilitat d’equipament sanitari per situacions d’emergència greu.
- Donar suport logístic i de comunicacions al CECOPAL
MITJANS I RECURSOS
- Ambulàncies públiques i privades.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistat de voluntaris de Creu Roja.
- Llistat d’ambulàncies públiques i privades.
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FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL SUBGRUP DE SERVEIS SOCIALS
8
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA
- En cas d'evacuació, ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, i el responsable del Grup
Local d'Ordre, en funció de l’àrea a evacuar, el centre o els centres d'acollida .
- Ha d’activar el/s centre/s d'acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el capítol 8.5).
- Ha de desplaçar al/s centre/s d'acollida l'equip d'acollida conjuntament amb el grup logístic.
- Ha de preveure, l'avituallament de centre d'acollida.
- Ha de designar un responsable del/s centre/s d'acollida, que tindrà les següents funcions:
Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides.
Transmetre les necessitats que puguin presentar-se.
Rebre i distribuir l'avituallament.
- Ha d’establir el reforç de comunicacions del centre d'acollida.
- Organitzar possibles atencions en el/s centre/s d'acollida.
- Ha de mantenir contacte amb el Cap del grup local sanitari per al control de les persones
assistides en Centres Sanitaris.
- Ha de responsabilitzar-se de l’assistència psicològica dels afectats en la emergència i dels
familiars de les víctimes.
- Ha de portar el control i identificació de les persones difuntes, junt al responsable del
subgrup d’ordre dels Mossos d’esquadra.
MITJANS I RECURSOS
- Personal propi dels serveis socials.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistat centres d’acollida.
- Llistat personal mobilitzable.
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FITXA D'ACTUACIÓ
CAP DEL SUBGRUP LOCAL LOGÍSTIC
9
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
• Ha de contactar amb el CRA . Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde
constitueix el CECOPAL, desplaçar-s'hi.
• Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic.
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES
(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CECOPAL per mitjà de
l'alcalde.)
• Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el
municipi (vegeu l’annex de directori telefònic).
• Ha de controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat. Personal i maquinaria de
manteniment i empreses de serveis.
Ha de gestionar la demanda de recursos aliens als propis serveis municipals.
• Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una
llista. Si són necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els
grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que
l'Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda.
• Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prou, d'acord amb l'alcalde, ha de demanar la
participació de veïns del municipi.
MITJANS I RECURSOS
• Personal de manteniment i empreses concessionàries.
• Altre personal mobilitzable.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• Llistat d’empreses de serveis.
• Llistat personal manteniment.
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-SERVEIS SUPRAMUNICIPALS

FITXA D'ACTUACIÓ BOMBERS
10
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
Rescat i salvament de persones i béns.
Rescat de persones amb vehicles atrapats.
Retirada d’elements perillosos en edificis amb façana a la via pública.
Col.laboració als altres grups en l’ evacuació de persones.
Coordinar les actuacions dels diferents grups quan aquests intervinguin.

LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL
LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
FITXA D'ACTUACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA- TRÀNSIT
11
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
Ha de dirigir-se al CECOPAL, quan es constitueix.
Alerta i emergència.
- Control de les vies interurbanes que donen accés al Municipi.
- Control de les vies interurbanes que passen pel Municipi.
- Informar al CECOPAL de l’estat de les carreteres i vies tancades.
- Accions d’ajuda i suport al grup d’intervenció (local i autonòmic).
- Rebre la informació i donar suport en les tasques de rescat de persones atrapades per la
nevada, en les carreteres.
MITJANS I RECURSOS
Personal propi i vehicles del servei.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistats personal localitzable i material disponible.
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LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT.

FITXA D'ACTUACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA- SEGURETAT CIUTADANA
12
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
Ha de dirigir-se al CECOPAL, quan es constitueix.
Alerta i emergència.
- Control de les vies interurbanes que donen accés al Municipi.
- Control de les vies interurbanes que passen pel Municipi.
- Informar al CECOPAL de l’estat de les carreteres i vies tancades.
- Accions d’ajuda i suport al grup d’intervenció (local i autonòmic).
- Rebre la informació i donar suport en les tasques de rescat de persones atrapades per la
nevada, en les carreteres.
MITJANS I RECURSOS
Personal propi i vehicles del servei.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistats personal localitzable i material disponible.

LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT.
FITXA D'ACTUACIÓ POLICIA NACIONAL
13
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS / ACCIONS
Ha de dirigir-se al CECOPAL, quan es constitueix.
Alerta i emergència.
Donar suport als altres membres del grup d’ordre dins les seves competències.
MITJANS I RECURSOS
Personal propi i vehicles del servei.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL.

68

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A NEVADES

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistats personal localitzable i material disponible.

LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT

FITXA
GUÀRDIA CIVIL
D’ACTUACIÓ
14
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER NEVADES
FUNCIONS/ ACCIONS
Ha de dirigir-se al CECOPAL quan es constitueix.
Alerta i emergència
Donar suporta a altres membres del grup d’ordre. En les tasques pròpies de la seva competència.
MITJANS I RECURSOS
Personal propi i vehicles de servei.
LLOC ON DIRIGIR-SE
CECOPAL..
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
- Llistats personal localitzable i material disponible.

LA SEVA ACTIVACIÓ I SUPORT ES FARÀ D’ACORD I SENSE PERJUDICI DEL PREVIST I DELS REQUERIMENTS DEL PLA NEUCAT
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ANNEXOS GENERALS
6.ANNEXOS ESPECÍFICS
6.1.ANNEX 1. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I
DISPOSICIONS
1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGÈNCIA

Unitat juridico-administrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil
DECRET
Tenint en compte que les nevades generalitzades que s’han estès per tot el país han afectat
d’una manera especial la nostra ciutat, generant una situació excepcional que requereix
l’adopció de mesures extraordinàries i urgents de cara a assegurar el funcionament dels
serveis públics, i paliar situacions que suposen risc per a la seguretat pública.
Atès que serà necessari activar el pla de nevades, previst en el catàleg del pla bàsic
d’emergència municipal, coordinat pel comitè d’emergències de Protecció Civil .
Vist que com a conseqüència de l’expressada activació es farà imprescindible requerir la
prestació de serveis, realització d’adquisicions i subministraments indispensables, havent-los
de contractar lliurement i amb caràcter urgent sense el temps necessari per subjectar-se als
requisits legalment establerts.
Tenint en compte el contingut de l’informe tècnic conjunt emès el ......de...... de ...., pel cap de
la secció de Manteniment i el Cap de Protecció Civil de desembre de l’Ajuntament de
Manresa, en els que es posa de manifest de forma detallada les necessitats esmentades en
el paràgraf anterior.
Vist el marc normatiu configurat bàsicament per:

Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es
preveu que li correspon a l’alcalde, l’activació dels plans de Protecció Civil d’ àmbit municipal,
ila desactivació dels reterits plans.

Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que faculta als alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofes o
risc greu d’aquestes, les mesures necesàries i adequades donant-ne compte immediatament al ple corporatiu.
Article 117 del text refós de 18 d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en matèria de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució d’obres, prestació de serveis o realització d’adquisicions i subministraments indispensables o la seva
lliure contractació sense subjecció als principis reglamentàriament establerts, en casos de
esdeveniments catastròfics o situacions que posin en greu risc la seguretat pública.
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Aquesta alcaldia presidència en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, i l’article 51 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de règim local de
Catalunya.
HE RESOLT
Primer.- Activar el Pla d’emergències de nevades, d’acord amb les previsions tècniques que
conté.
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres,prestació i adquisició dels serveis i
subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part expositiva
d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament per fer front a la situació d’emergència
provocada per la nevada generalitzada caiguda a la nostra ciutat.
Abastaments alimentaris
Combustibles
Sal de desglaç (potassa)
Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores, etc)
Estris (pales,raspalls,etc)
Contractació d’empreses foranies per tasques de neteja.
Altres subministres no previstos.
Tercer.- Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front a les
despeses que es puguin originar, sens prejudici de la tramitació dels corresponents
expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el moment oportú.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.
Ho mana i ho signa, l’alcalde, .................., a Manresa, el ..... de ........ de ....... de la qual cosa,
com a secretari acctal., certifico, i queda estés en el full del paper numerat d’ aquest
Ajuntament de Manresa número ..............
Pel servei la tècnica,

L’alcalde

El secretari acctal.
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Unitat juridico-administrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil
DECRET
Tenint en compte que en data .... de ........, es va activar el Pla d’emergència de nevades,
d’acord amb les previsions tècniques que aquest conté, i segons decret dictat per aquesta
alcaldia en la mateixa data ..... de ........., i que va quedar estès en el full del paper numerat de
l’Ajuntament número ............
Atès que serà necessari activar el pla de nevades, previst en el catàleg del pla bàsic
d’emergència municipal, coordinat pel comitè d’emergències de la Junta Local de protecció
civil.
Tenint en compte el contingut de l’informe tècnic conjunt emès en data d’avui, pel cap de la
secció de Manteniment i el Cap de Protecció Civil de desembre de l’Ajuntament de Manresa,
en el que es posa de manifest que han desaparegut les necessitats que van motivar
l’activació del referit pla.
Vist l’article 48.2 d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, on es
preveu que li correspon a l’alcalde, l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal,
i la desactivació dels reterits plans.
Aquesta alcaldia presidència en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, i l’article 51 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de règim local de
Catalunya.
HE RESOLT
“Desactivar amb efectes de les ........ hores del dia ... de ........ de ....... el Pla d’emergències de
nevades, activat per decret d’aquesta alcaldia de data ...... de ......., i estès en el full de paper
numerat de l’Ajuntament número ........, en base a l’informe emès conjuntament pel tècnic de
protecció civil i el Cap de la secció de Manteniments”.
Ho mana i ho signa, l’alcalde, ............., a Manresa, el .... de .......... de .... de la qual cosa, com
a secretari acctal., certifico, i queda estés en el full del paper numerat d’ aquest Ajuntament
de Manresa número ..........
Pel servei la tècnica,
L’alcalde

El secretari acctal.
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2. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN
ORDRE D’EVACUACIÓ
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom
dels carrers / les zones).................... Seguiu les següents instruccions:
· Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..............................
· Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu
l’adreça)..........................
· Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació;la medicació, si en
preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràdida i àgil
com cal.

BAN
ORDRE DE CONFINAMENT
L’Ajuntament comunica que la població, barriada ……………………, ha de quedar-se
confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:
· Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim.
· Tanqueu les portes i les finestres.
· Pareu els sistemes de ventilació i climatització.
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

3. MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D’EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ:
L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona.
Seguiu les següents instruccions:
Aneu,
amb
els
vostres
vehicles,
a
.........................................................................
Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us
recollirem.
Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us
mantindrem informats.
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COMUNICAT DE CONFINAMENT

ATENCIÓ, ATENCIÓ:
L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les
següents instruccions:
· Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim
· Tanqueu les portes i les finestres
· Pareu el sistemes de ventilació i climatització
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

6.2.ANNEX 2. CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
Nevades i glaçades.
Recomanacions bàsiques:
Abans que arribi l’hivern cal preparar el material següent: un transistor i piles de recanvi,
llanternes, fanalets i espelmes. A més, cal revisar les instal·lacions de la calefacció i controlar tots aquells punts on hi hagi possibles entrades d’aire de l’exterior (finestres, portes,...) i protegir-les amb cinta adhesiva aïllant.
Durant l’arribada de les glaçades les actuacions han d’ésser diferents si esteu a casa o a
l’aire lliure.
Què cal fer si esteu dins de casa o d’un edifici:
. Escoltar la ràdio (RNE, Catalunya ràdio, ràdio local) per informar-vos de l’evolució meteorològica, de l’estat de les carreteres i, si s’escau, de les mesures de precaució i dels consells d’actuació que es donin a la població.
. Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per tal d’evitar sobrecàrregues elèctriques innecessàries.
. Utilitzar la calefacció correctament.
. Deixar un rajolí d’aigua constant a les aixetes per evitar que les canonades d’aigua es
congelin.
. Evitar que la gent gran surti al carrer.
. No telefonar, deixar les línies lliures pels equips de socors.
Què cal fer si esteu a l’aire lliure:
. Evitar sortir al carrer en cas de nevada i vent ja que la visibilitat es redueix molt.
. Si heu de sortir cal que us abrigueu posant-vos algunes peces de roba lleugeres i càlides
l’una sobre l’altra.
. Cal protegir sobretot la cara i el cap i evitar que l’aire fred entri directament als pulmons.
. Evitar agafar el vehicle, sobretot si és de nit, és millor utilitzar els transports públics.
. Si heu d’agafar el cotxe cal que us informeu de l’estat de les carreteres i aneu equipat
amb una manta, cadenes, llanterna i combustible.
. Cal revisar els frens, els pneumàtics, els sistemes d’enllumenat, reposar el líquid anticongelant, repassar les bugies i portar el dipòsit de combustible ple.
. Conduir amb prudència.
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. En cas que un temporal de neu us sorprengui dins el vehicle i lluny d’un poble, cal que
us quedeu en el vehicle, mantenint-lo en marxa amb la calefacció, deixar les finestres un
xic obertes per renovar l’aire i evitar possibles intoxicacions. Es perillós adormir-vos amb
el motor en marxa.
Allaus.
Recomanacions bàsiques:
Com a prevenció abans de sortir cal escoltar les previsions meteorològiques als mitjans
de comunicació, demanar informació sobre l’estat de la neu al Servei Geològic de Catalunya, cal traçar rutes de muntanya i dir-les als guardes dels refugis o a altri persones. En
cas de nevades intenses, més de 50 cm. En 24 hores, cal evitar fer travesses i esports
fora de pista a les zones de risc.
Què cal fer si us trobeu a la muntanya en una zona amb risc d’allaus:
A) Per evitar ésser atrapat per allaus.
. Observar la presència de cornises i pendents convexos que poden indicar la presència
de plaques al vent.
. Progressar preferentment per les carenes per tal d’evitar les plaques, sobretot si
s’observa que hi ha hagut nevades amb vent (presència de cornises).
. En èpoques de calor (primavera) i en cas de temperatures altes, cal tornar al refugi al
migdia per evitar les hores de més calor ja que és quan es produeixen les allaus de neu
molla.
B) Si heu de travessar forçosament un pendent o vessant amb risc evident.
. Pujar o baixar seguint la línia de màxim pendent.
. Travessar el vessant per la zona més alta possible.
. Travessar el vessant seguint diferents traces.
. Passar amb tanta separació com calgui entre les persones (per passar cal esperar a què
la persona que vagui a davant hagi arribat a lloc segur).
. Descordar les fixacions dels esquís, treure les corretges dels pals i deslligar un tirant de
la motxilla. Tapar el nas i la boca amb un mocador.
C) En cas de ser atrapat per una allau.
. No heu d’esverar-vos i intenteu fugir pel lateral més pròxim.
. Si no podeu fugir, intenteu nedar i mantenir-vos a la superfície.
. Si l’allau us colga, cal adoptar la posició d’una bola i quan noteu que l’allau s’ha aturat,
cal intentar separar els colzes i els genolls i fer-vos espai per respirar millor.
. Si hi ha un accident és vital trobar la persona colgada el més ràpidament possible.
L’ajuda s’ha d’anar a buscar un cop localitzada la víctima.
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6.4.ANNEX 4. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Plànol 1. Situació del municipi de Manresa en la comarca. Principals vies de comunicació.
Xarxa viària i ferroviària.
Plànol 2. Principals canalitzacions d’electricitat i gas.
Plànol 3. Localització dels centres sanitaris i assistencials.
Plànol 4. Localització dels principals locals i espais d’acollida temporal.
Plànol 5. Vialitat. Aparcaments temporals especials.
Plànol 6. Vialitat. Carrers i vials amb fort pendent.
Plànol 7. Vialitat. Localització nuclis urbans amb problemes en cas de nevada i habitatges
rurals aïllats.
Plànol 7a. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Barriada Mión
Plànol 7b. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Miralpeix
Plànol 7c. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. La Catalana, Tres Creus, Bellavista, Sol i
Aire i Vista Alegre
Plànol 7d. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. La Guia
Plànol 7e. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Viladordis
Plànol 7f. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Sant Pau
Plànol 7g. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Els Comtals
Plànol 7h. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. Habitatges Pare Ignasi Puig (“El Xup”) i Les
Farreres
Plànol 7i. Vialitat. Nuclis urbans aïllats. El Raval de Manresa
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6.5. ANNEX 5. REGLAMENTACIÓ.
La reglamentació en matèria de nevades és la següent:

-Llei 2/1985, de 21 de gener, de Protecció Civil (BOE, 21/01/85)
-Real Decret 407/1992, de 24 de abril, en el qual s’aprova “ la Norma Básica de Protección
Civil” (BOE, 01/05/1992).
-Decret 161/1995 de 16 de maig d’aprovació del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, “PROCICAT” (DOGC 2058 de 2 de juny).
-Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya (DOGC 2401, de 29 de maig).
-Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en
matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya(BOE 16/2/1997, núm.300 pág.36.619).
-Llei 14/1997 de 24 de setembre, de creació del Servei Català de Trànsit (DOGC 3436, de
23 de juliol).
-Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia(DOGC 3524, de 29 de novembre).
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PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT MUNICIPAL
1. IMPLANTACIÓ DEL PLA
El responsable de dur a terme les tasques d’implantació serà el Tècnic de Protecció Civil,
Sr. Xavier Jovés.
1.1 PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS
Es duran a terme les següents reunions d’implantació / de manteniment de l’operativitat del
Pla en els actuants:
Data
4t
trimestre
2003
1r
trimestre
2003
1r
trimestre
2003-1125
1r
trimestre
2003

Tipus

Risc/os

Adreçat a

Sessió informativa

Nevades

Caps dels grups actuants

Reunió de treball

Nevades

Caps dels grups actuants

Sessió informativa

Nevades

Policies locals

Reunió de coordinació

Nevades

Membres
Assesor

del

Comitè

1.2 INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ
Programa de campanyes informatives anuals:
Campanya

Tipus
de risc

Tipus

Data

Nevades/Glaçades

Especial

Fulletó destinat a la població/ Oficina informació

Maig 2003

Enviament AA.VV

Octubre
2003

1.3 IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS
El municipi implantarà els recursos següents:

Recurs

Característiques

Nombre
Responsable
Destí
d’unitats
en destí

Data adquisició

Data
de la
posada en

Pressupost
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marxa

Sal desglaç

Grup Logístic Setembre

Octubre

El responsable del destí al qual es dirigeixi cada recurs serà també responsable que se’n
faci el manteniment adequat i, així com s’asseguri que sigui en un lloc accessible i operatiu
en cas d’emergència.

2. MANTENIMENT DEL PLA
2.1 ACTUALITZACIONS I REVISIONS DE L’ANÀLISI DE RISC I DEL DOCUMENT BÀSIC
2.1.1 RESPONSABILITAT
El responsable del municipi és:
Nom
Xavier Jovés García

Càrrec
Tècnic de Protecció Civil

2.1.2 PROCEDIMENT
S’ha d’actualitzar anualment:
• Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del
municipi.
• Les dades de població.
• Els canvis menors en l’anàlisi de risc.
• La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades
• Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
• Ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d’Alarmes o Cecopal.
Després de les eleccions municipals s’ha d’analitzar el Pla per si fos necessari actualitzar-lo
de nou. També s’ha d’actualitzar quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que
afecti d’alguna manera el Pla.
S’han de plantejar revisions en l’anàlisi de risc i el Document bàsic
• Quan hi hagin variacions importants en el pla NEUCAT.
• Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements vulnerables.
• Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal.
• Al cap de quatre anys.
Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:
•
S’ha de passar pel Ple de l’Ajuntament
•
S’ha de trametre una còpia del fulls corresponents a:
• Delegació Territorial de Barcelona.
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2.1.3 TERMINIS
Actualitzacions:
• S’ha de realitzar anualment.

Revisió:
•
•

S’ha de realitzar cada quatre anys.
S’ha d’enviar, en un termini no superior a dos mesos, a la Delegació Territorial de
Barcelona perquè el faci arribar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per
tal que aquesta la pugui homologar.

Data de l’última actualització: Maig Data de la propera actualització: Nov. 2003
2003
Data de l’última revisió:
Data de la propera revisió:
Data d’homologació:
Data d’homologació de l’última revisió:

2.2 ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS MANUALS D’ACTUACIÓ
2.2.1 RESPONSABILITAT
Els responsables són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.1.
2.2.2 PROCEDIMENTS
S’ha d’actualitzar anualment:
• La realització del nou calendari de campanyes municipals.
• La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, de les seves responsabilitats i de les funcions que tenen assignades.
• Les modificacions derivades de l’actualització de l’anàlisi de risc.
• La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari.
Després de les properes eleccions municipals s’ha d’analitzar el manual d’actuació, per
si fos necessari procedir a una nova actualització.
S’han de plantejar revisions en els manuals d’actuació:
• Quan hi hagi variacions importants en el Pla NEUCAT.
• Quan es produeixi una variació important del risc.
• Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal.
• Al cap de quatre anys.
Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla, s’ha de seguir el procediment d’aprovació,
d’homologació i de difusió descrit en el punt 2.1.2.
2.2.3 TERMINIS
Els terminis són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.3.

2.3 ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS ANNEXOS GENERALS
2.3.1 RESPONSABILITAT
Els responsables són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.1.
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2.3.2 PROCEDIMENTS
S’han d’actualitzar anualment:
• La base de dades de mitjans i recursos.
• La cartografia bàsica.
S’ha de mantenir al dia l’inventari de mitjans i recursos, en els seus aspectes més importants, i la llista telefònica. A aquest efecte s’han de fer comprovacions periòdiques (amb una
periodicitat mínima d’un any).
S’ha de plantejar la revisió dels annexos generals
• Quan canviïn les especificacions oficials sobre el Catàleg de mitjans i recursos.
• Al cap de quatre anys.
3.3 TERMINIS
Els terminis són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.3.
2.4 ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
2.4.1 RESPONSABILITAT
Els responsables del municipi són:
Funció

Nom

Càrrec

Formació i informació

Xavier Jovés i
Garcia

Manteniment dels equips

Josep M. Muncunill

Tècnic de Protecció
Civil
Cap de Manteniment. Via Pública

2.4.2 PROCEDIMENTS
S’ha d’actualitzar anualment:
• El calendari d’activitats municipals formatives, informatives i simulacres.
Els equips s’han de revisar amb la periodicitat següent:
Equip

Periodicitat de revisió

Maquinària i Eines

Anual-setembre

S’han de plantejar revisions en el programa d’implantació i manteniment:
• Al cap de quatre anys

2.4.3 TERMINIS
Els terminis són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.3.
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3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre cada quatre anys.
Programa d’exercicis anuals:
Data

Tipus

Adreçat a

Setembre

Exercici

Membres Comité Emergències

Programa de simulacres anuals:
Data

Tipus

Adreçat a

Octubre/
Novembre

Simulacre de despatx

Membres Comitè Emergències

Manresa, gener de 2004
Xavier Joves i Garcia

Tècnic de Protecció Civil
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