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L’Ajuntament dóna a conèixer consells d’autoprotecció a tenir en
compte durant la celebració de la Festa Major

Dimarts 8 de setembre de 2015
Programes| Consells d’autoprotecció de la Festa Major , Consells per a un correfoc
segur

La Unitat de Protecció Civil publica també els plànols d’actuació en cas
d’emergència dels principals actes

La Unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha fet públic un
document que inclou diversos consells d’autoprotecció a tenir en compte a l’hora
d’assistir als actes o esdeveniments de la Festa Major, que ha de tenir lloc entre el
10 i el 14 de setembre. El document posa èmfasi especial a seguir les recomanacions
en aquells actes on es preveuen assistències multitudinàries i s’estructuren en dos
blocs diferenciats.

D’una banda, es donen una sèrie de consells a tenir en compte abans i durant la
celebració de l’esdeveniment. I de l’altra, es donen una sèrie d’indicacions a tenir en
compte en cas d’emergència.

Des de la mateixa unitat també es recomana que se segueixen els consells específics
previstos en els actes de correfoc i que ja apareixen publicats en el mateix programa
de Festa Major.

Protocols d’actuació de les principals activitats

D’altra banda, la Unitat de Protecció Civil també ha publicat al web municipal els
plànols corresponents als protocols d’actuació que s’han de seguir en cas
d’emergència en una dotzena d’activitats que s’han considerat d’especial risc.
Aquests plànols inclouen, entre d’altres, la senyalització de la ubicació o el
recorregut de l’activitat i el recorregut d’evacuació, els edificis de confinament o
punts de trobada en cas d’emergència. A més, s’indiquen les vies d’accés dels
serveis d’emergència, la localització de la xarxa d’hidrants, desfibril·ladors i
extintors i els punts d’estacionament de Policia Local, Bombers Voluntaris i ADF.

Concretament, s’han publicat els plànols de la Tronada Festiva, del Correlokals, de
la Trobada dels Amics dels 80, de la Cursa Popular, del Correfoc Infernal i Infantil,
de Vilabarrakes, de la Bicicletada Popular, de l’Exhibició Castellera, de la Cursa de
Trastos, del concert d’Oques Grasses i de la fira d’atraccions.

A més, cal tenir en compte que diversos equipaments municipals ja disposen del seu
propi pla d’evacuació.
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