PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE NEVADES

Protocol d’actuació en cas de nevades

Abans que arribi l’hivern

•

Repasseu el vostre Manual d’Actuació per a Nevades (PAM) per recordar
aquells punts més importants i que poden ser d’interès en cas d’emergència, com
poden ser:
-

Document del Coneixement del risc i vulnerabilitat del vostre municipi.
Document de l’Activació i la Desactivació del PAM.
Document de l’Operativitat del PAM amb els procediments d’activació del PAM i
la interfase amb el pla d’àmbit superior NEUCAT.
Fitxes d’actuació dels actuants del PAM (especialment la Fitxa 2 de l’alcalde
com a director del seu PAM).
Cartografia específica (rutes de neteja dels principals carrers dels nuclis i dels
elements vulnerables que poden quedar aïllats).

•

Tingueu localitzat, preparat i en bones condicions d’ús tot aquell material
que pot ser d’utilitat en cas d’alguna actuació (potassa, pala llevaneu, pala
empenyedora per a tractor...) i també les dues emissores de la Xarxa RESCAT
que teniu a la vostra disposició.

•

En el cas que el municipi formi part d’una ADF, aviseu-la perquè revisi i tingui a
punt els seus propis recursos.

•

Aprovisioneu-vos d’algun tipus de material fundent, com pot ser potassa, per
poder garantir una primera actuació d’urgència dins dels vostres nuclis. És el
mateix municipi qui té el deure d’aprovisionar-se i d’emmagatzemar un estoc de
material fundent per garantir una primera actuació d’urgència.

•

Informeu la població dels consells d’autoprotecció pel risc de nevades, per
mitjà de bustiades, bans municipals o pàgina web municipal. Els ajuntaments
reben aquesta informació del Departament d’Interior i Relacions Institucionals en
format de tríptic. També s’adjunta a continuació.

2

Protocol d’actuació en cas de nevades

En cas d’emergència
•

L’alcalde és la màxima autoritat de la Protecció Civil dins del seu àmbit
d’actuació.

•

Sempre heu d’activar el vostre PAM telefonant al CECAT o per mitjà de les
emissores de la Xarxa RESCAT del vostre municipi, per poder garantir la
interfase entre el vostre municipi i el CECAT. Informeu de la vostra situació i de les
actuacions que feu en cas d’emergència i, si arriba el cas, de les necessitats que
teniu si no podeu afrontar les adversitats.

•

Constitució del Comitè Municipal d’Emergències establert en el PAM.

•

Contacteu amb les persones de referència dels elements vulnerables per
comunicar-los la situació i detectar persones aïllades o amb problemes de
mobilitat.

•

Tingueu connectada la vostra emissora de la Xarxa RESCAT per posar-vos en
comunicació directa amb el CECAT i assegurar el traspàs d’informació entre el
vostre municipi i el CECAT.

•

Demaneu la col·laboració dels veïns per mantenir nets els accessos als
habitatges i altres accessos privats per mitjà d’un ban municipal.

•

Seguiu els consells que us arribin dels serveis d’emergència, del CECAT i els
que estan establerts dins dels plans d’àmbit superior que en aquest cas és el
NEUCAT.

•

Rutes prioritàries de neteja: Cal començar la neteja pels carrers que impliquen
un trànsit de primer ordre per a la població i que són nusos de comunicació
importants per als diferents serveis d’emergència, serveis municipals i aquells
carrers propers als edificis destinats al confinament de la població per mesures de
seguretat.
El PAM de cada municipi preveu els elements vulnerables i les vies que cal netejar
de forma prioritària.
Si el municipi no disposa de PAM, cal jerarquitzar la neteja de la següent
manera:
-

Vials d’accés als nuclis de població.
Vials d’accés a les infraestructures prioritàries (consulta mèdica, escola, edificis
públics, cementiri,...) i als punts d’emmagatzematge de fundents del municipi.
Accessos a habitatges aïllats, masies i granges.
Resta de carrers dels nuclis, especialment els de més pendent.
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En cas de nevades que comporten problemes greus en l’àmbit
municipal
•

L’alcalde informa de la situació al tècnic de protecció civil comarcal. Si
l’alcalde creu que no en té prou amb els mitjans municipals i previstos al PAM, pot
demanar ajuda al Consell Comarcal que activarà el Pla d’Assistència i Suport
(PAS) i el tècnic comarcal es desplaçarà al municipi.

Consell Comarcal de la Noguera: 973 448 933
Tècnic comarcal de protecció civil (Sr. Joan Eroles): 696 697 949

En cas de nevades generals que afecten diversos municipis de
forma greu
•

Contacteu amb el tècnic de protecció civil comarcal, el Sr. Joan Eroles.
Consell Comarcal de la Noguera: 973 448 933
Mòbil particular: 696 697 949

•

Contacteu amb el president del Consell Comarcal de la Noguera, el Sr. Vicent
Font.
Consell Comarcal de la Noguera: 973 448 933
Mòbil particular: 656 899 734

•

El Consell Comarcal de la Noguera és l’encarregat d’activar el PAS en
matèria de protecció civil, de designar la ubicació del Centre de Coordinació
d’Emergències Comarcal (CCEC) i d’avisar el personal que s’hi ha de reunir.

•

Quan el CCEC entri en funcionament, ha d’assumir totes les funcions que preveu
el PAS.

•

S’ha de mantenir contacte continuat entre l’ajuntament, el CCEC i el CECAT fins a
la fi de l’emergència.

•

Es desactivarà el CCEC quan es torni a la normalitat.
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Directori telefònic
•

Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

Adreça

Pg. de Sant Joan, 43 - 08009 Barcelona

Sala de Guàrdia - Telèfon

935 517 285

Sala de Guàrdia – Fax

935 517 286

Correu electrònic

cecat10@gencat.cat
cecat12@gencat.cat

•

Centre de Coordinació Territorial de la Regió d'Emergències de Lleida

Adreça
Telèfon
Fax
Correu electrònic

C/ Victòria Kent, s/n - 25198 Lleida
973 030 100
973 030 112 (24 h)
973 030 148
lleida.bombers@gencat.cat

• Parc de Bombers de Balaguer
Parc del Reial, s/n - 25600 Balaguer
Tel. 973 445 080
• Parc de Bombers d’Artesa de Segre
C/ Silos, s/n - 25730 Artesa de Segre
Tel. 973 400 536
• Parc de Bombers de Ponts
Plaça Artigues, s/n - 25740 Ponts
Tel. 973 460 080
• Parc de Bombers d’Àger
Carretera de Tremp, s/n - 25600 Balaguer
Tel. 675 785 759
• Parc de Bombers d’Agramunt
C/ Verge dels Socors, s/n - 25310 Agramunt
Tel. 973 391 080
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Treballs de viabilitat hivernal
Vials de la Diputació de Lleida
•

Vies i Obres (Lleida): 973 704 466

Vials de la Generalitat de Catalunya
•

Servei Territorial de Carreteres Generalitat (Lleida):

973 279 380

WEBS D’INTERÈS
 Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat
 Departament d’Interior
www.gencat.net/interior/
 Departament de Medi Ambient
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp
 Servei Meteorològic de Catalunya
www.meteo.cat
 Consell Comarcal de la Noguera
www.ccnoguera.cat
 Dirección General de Protección Civil (Ministerio del Interior)
www.proteccioncivil.org
 Secretariat Federacions d’ADF’s
www.sfadf.org
 Agrupacions d’ADF’s de Catalunya
www.snadf.org
 Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya
www.atpcc.org
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Mesures d’autoprotecció en cas de nevades i/o glaçades i
temperatures molt baixes

1) Abans que arribi la neu i el fred
•

Reviseu les instal·lacions de la calefacció de la vostra llar.

•

Controleu les possibles fuites de calor del vostre habitatge, o aquells punts de la vostra llar
on pugui entrar l’aire fred de l’exterior.

•

Assegureu-vos que la teulada està en bones condicions i així pugui resistir el pes de la
neu acumulada.

•

Cal que estigueu ben proveïts de llanternes, espelmes i sistemes de calefacció autònoma
(estufes de gas butà, radiadors elèctrics, llar de foc...) per si fallessin els mitjans habituals.

•

Tingueu a mà aparells de ràdio que funcionin amb piles, per si fallés l’electricitat, per estar
totalment informats de l’evolució de la informació meteorològica i per seguir els consells de
les autoritats.

2) En cas de nevada o glaçada important
•

Eviteu els desplaçaments llargs i innecessaris.

•

Restringiu al màxim l’ús del vehicle privat, pel risc i perill que comporta en situacions
meteorològiques desfavorables.

•

Si us heu de desplaçar, cal que us informeu de les rutes a seguir i de l’estat de la xarxa
viària.

3) A la llar
•

Escolteu les emissores de ràdio i televisió, per tal d’estar informats.

•

Utilitzeu les calefaccions correctament.

•

No sobrecarregueu les línies elèctriques.

•

Utilitzeu el telèfon en casos d’extrema necessitat. Penseu que les línies de telèfon fix i de
mòbil poden estar sobrecarregades.

•

Manteniu un rajolí d’aigua a les aixetes per evitar la congelació d’aigua de les canonades.

•

Manteniu nets tots els accessos a casa vostra un cop hagi acabat de nevar, abans que la
neu es geli.

4) A l’exterior
•

Eviteu sortir al carrer si no és estrictament necessari.

•

Si sortiu, cal que us abrigueu bé i que protegiu del fred la cara, les mans i els peus.
Utilitzeu un calçat adient per evitar relliscades i la filtració d’humitat.
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5) Si la neu us sorprèn viatjant o és imprescindible que agafeu el vostre vehicle privat
•

Cal que el vehicle estigui equipat per a les circumstàncies, amb cadenes, llanternes,
recanvis, el dipòsit de combustible ple, que la calefacció funcioni correctament, una mapa
del lloc on us desplaceu i telèfon mòbil.

•

Abans de sortir, informeu-vos de l’estat de les carreteres i escolliu l’itinerari més adequat,
sempre utilitzant vies principals.

•

Equipeu-vos amb roba d’abric i alguna manta.

•

Porteu algun tipus d’aliment i aigua.

•

En cas d’emergència, truqueu al 112, telèfon únic d’emergències disponible les 24 hores.

•

Conduïu amb prudència.
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