Nota de premsa
Terrassa, 1 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa dota la casa consistorial
d’un pla d’autoprotecció
Més de 300 persones participaran demà en un simulacre d’evacuació

L’Ajuntament de Terrassa està ultimant el Pla d’Autoprotecció de la seu central del
Consistori, és a dir, el conjunt format per l’edifici del Raval de Montserrat, el de la
plaça Didó i un tercer immoble d’oficines que uneix aquests dos. En el marc de
l’elaboració d’aquest pla, demà a les 11h tindrà lloc un simulacre que involucrarà uns
300 treballadors municipals, a més dels serveis d’emergència com ara bombers i
policia.
El pla estableix quines actuacions s’han de dur a terme en cas que hi hagi una
emergència, com ara un incendi, núvol tòxic, amenaça de seguretat, etc, i determina
qui són els actuants. Aquests són una sèrie de persones, treballadores dels tres
edificis, que arribat el cas tindrien funcions específiques durant l’emergència, com
ara informar els companys, ajudar a evacuar o acompanyar persones ferides fins
l’arribada dels equips d’emergència. El pla preveu uns 80 actuants, que han rebut
formació específica. A més, tot el personal municipal ha rebut també una formació
bàsica sobre el pla i sobre el simulacre de demà.
L’elaboració de plans d’autoprotecció és obligatòria en edificis de determinades
característiques i en activitats amb gran afluència de públic, tal com estableix el
decret 82/2010 de 29 de juny de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de
Terrassa està ultimant el de la seu central però també està preparant els de molts
altres equipaments, com ara els centres cívics, estadi olímpic, Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa, dependències municipals del carrer Pantà i de Glòries
Catalanes o les escoles municipals.

Simulacre d’evacuació
Demà dimarts a partir de les 11h tindrà lloc un simulacre d’evacuació que afectarà
els tres edificis objecte del pla d’autoprotecció. En aquest exercici es representarà la
rebuda d’un paquet sospitós de contenir un artefacte explosiu i a partir d’aqui es
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posarà en marxa tot l’operatiu d’emergències que preveu el pla. Totes les persones
que hi hagi en aquell moment als tres immobles hauran de sortir al carrer i adreçarse als punts de reunió previstos (un al Raval de Montserrat i un altre a plaça Didó).
Es preveu que el simulacre es desenvolupi durant uns trenta minuts.
Aquest exercici representa la fase final de l’elaboració del Pla d’Autoprotecció.
Servirà per a posar en pràctica els protocols i mesures previstes al document i
corregir els errors que es detectin, per tal que en una situació real el pla sigui el més
útil possible. Un cop fetes les esmenes necessàries, el pla s’aprovarà i passarà a ser
operatiu, però caldrà fer un simulacre cada any.

NOTA: els mitjans de comunicació no podran accedir a l’interior dels edificis
municipals durant la realització del simulacre.
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