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0    REGLAMENTACIÓ 

 
INTRODUCCIÓ 
 
El Pla específic municipal per a Les Santes de Mataró forma part del Pla de protecció civil 
municipal. El PEM SANTES té com objectiu establir l’organització i els procediments mínims d’actuació 
dels organismes, serveis i entitats que col·laboren en les festes de Les Santes per tal de poder fer 
front a les situacions de risc i o bé d’emergència durant la realització de Les Santes.  
 
La responsabilitat del municipi en matèria de protecció civil i planificació de l’actuació davant d’una 
situació de risc o emergència, d’acord amb el Pla PROCICAT – Pla de protecció civil de Catalunya, és 
la següent:  
 

 Elaborar, implantar i mantenir operatiu i actualitzat el PEM LES SANTES, designant una 
persona encarregada d’aquesta tasca, amb els mitjans necessaris, i establint un programa 
d’actuacions.  

 Conèixer amb detall les zones i els elements vulnerables que han de ser avisats i protegits. 
 Determinar les instal·lacions que per la seva activitat han de dotar-se d’un Pla 

d’autoprotecció, i donar suport a la seva elaboració i execució. 
 Conèixer els mitjans i recursos del municipi, mantenint actualitzades i operatives les seves 

dades. 
 Avisar, informar i protegir a la població. 
 Organitzar i gestionar l’actuació dels voluntaris municipals. 
 Constituir el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) i, si és el cas, constituir un 

Centre de Comandament Avançat d’àmbit local, en contacte directa amb el Centre de 
Comandament Avançat i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 

 
Les funcions del municipi, per alerta o emergència i o bé en cas d’activació d’un Pla de la 
Generalitat, són bàsicament les següents: 
 

 activar i desactivar el Pla de protecció civil municipal – Pla específic municipal per Les 
Santes.  

 avisar i informar la població.  
 organitzar i executar les mesures de protecció a la població, als béns i al medi ambient 

(avisos, confinament, evacuació, acollida, control dels accessos, utilització dels serveis públics 
i dels recursos privats, ...) 

 donar suport i acollida a la població. 
 dirigir i coordinar els serveis propis del municipi. 
 portar a terme, en el marc de les seves competències, les actuacions més adients per fer 

front a l’emergència. 
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DISPOSICIONS LEGALS BÀSIQUES I D’ÀMBIT LOCAL   
 
El municipi de Mataró ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil:  
 

 
- Pla Bàsic d'Emergència Municipal de Mataró (PBEM), aprovat el dia 18/07/1996 i 

homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. 
Homologació de la revisió 1 el dia 12/07/2001. Homologació de la revisió 2 el dia 
21/06/2007. Homologació de la revisió 3 el dia 27/07/2011. 
 

- Comissió Municipal de Protecció Civil de Mataró, aprovada pel Ple el dia 13/01/2011.  
 

- Tècnica de Protecció Civil municipal, nomenada el dia 20/07/2009 en substitució de 
l'anterior tècnic nomenat el 03/03/2008. 
 
 

- Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals de Mataró, aprovat el dia 03/07/1997 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1997. 
Homologació de la revisió 1 el dia 26/07/2002. Homologació de la revisió 2 el dia 
30/04/2009. Homologació de la revisió 3 el dia 11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació Municipal per a Inundacions de Mataró, aprovat el dia 6/3/2003 i 
homologat per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 4/6/2003. Homologació 
de la revisió 1 el dia 17/12/2009. Homologació de la revisió 2 el dia 11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació Municipal per Nevades a Mataró, aprovat el dia 25/5/2005 i homologat el 
dia 14/9/2005. Homologació de la revisió 1 el dia 17/12/2009. Homologació de la revisió 
2 el dia 11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació Municipal per Sismes a Mataró, aprovat el dia 25/5/2005 i homologat per 
la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 6/7/2005. Homologació de la revisió 1 
el dia 17/12/2009. Homologació de la revisió 2 el dia 11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació Municipal per a Riscos Químics de Mataró, aprovat el dia 15/1/2004 i 
homologat per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 20/5/2004. 
Homologació de la revisió 1 el dia 16/06/2010. Homologació de la revisió 2 el dia 
11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació Municipal per a Transport de Mercaderies Perilloses de Mataró, aprovat 
el dia 12/2/2004 i homologat per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 
21/7/2004. Homologació de la revisió 1 el dia 18/02/2010. Homologació de la revisió 2 el 
dia 11/06/2015. 
 

- Pla d’Actuació per a Contaminació d’aigües Marines aprovat el dia 12/4/2007 i 
homologat per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 21/6/2007. Aprovat per 
Ple la revisió 1 el dia 12/04/2012 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya el dia 13/12/ 2012. 
 

- Pla de prevenció d’incendis forestals el dia 1/10/2007. 
 

- Pla Específic Municipal per la Cavalcada de Reis, aprovat el dia 3/3/2005 homologat el 
dia 20/4/2005. Homologació de la revisió 1 el dia 27/07/2011. 
 

- Pla Específic Municipal pel Castell de Focs de les Santes, aprovat el dia 13/01/2005 
homologat per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 20/4/2005. 
Homologació de la revisió 1 el dia 27/07/2011. 
 

- Pla Específic Municipal per les processons de Setmana Santa aprovat el dia 07/09/2006 
i homologat 17/10/2006. Homologació de la revisió 1 el dia 3/11/2010. 
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- Pla Específic Municipal per la Fira d’Atraccions aprovat el dia 05/10/2006 i homologat 
per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 15/12/2006. Homologació de la 
revisió 1 el dia 27/07/2011. 
 

- Pla Específic Municipal per la Revetlla de Sant Joan aprovat el dia 1/2/2007 i homologat 
per la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 26/4/2007. Aprovat per Ple la 
revisió 1 el dia 02/11/11. 
 

- Pla Específic Municipal per a Carnestoltes aprovat el dia 12/4/2007 i homologat per la 
Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 21/6/2007. Homologació de la revisió 1 
el dia 27/07/2011. 
 

- Pla Específic Municipal per a Grans Esdeveniment Musicals a l’Aire Lliure: Camp de 
Futbol Enric Pujol – Zona Esportiva Cerdanyola aprovat el dia 3/7/2008 i homologat per 
la Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 18/12/2008. 
 

- Pla Específic Municipal per a Grans Esdeveniment Musicals a l’Aire Lliure: Parc 
Central–Plaça d’Honorat Vilamanyà i Serrat aprovat el dia 3/7/2008 i homologat per la 
Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 18/12/2008. 
 

- Pla Específic Municipal per a Grans Esdeveniment Musicals a l’Aire Lliure: Espai 
l’Arquera aprovat el dia 17/6/2009 i homologat per la Comissió de protecció Civil de 
Catalunya el dia 22/10/2009. 
 

- Pla Específic Municipal per les Santes aprovat el dia 4/02/2010 i homologat per la 
Comissió de protecció Civil de Catalunya el dia 29/04/2010. Homologació de la revisió 1 
el dia 11/06/2015. 
 

- Pla Específic Municipal per mercat ambulants: amb annexos del mercats de Pla d'en 
Boet, el de Cirera i de plaça Cuba aprovat pel Ple el dia 13 de desembre de 2012 
 
 

- ADF- Agrupació de Defensa Forestal  Serra de Marina, es va constituir pel més de 
gener de l’any 1991 i està formada pels municipis de Mataró, Argentona, Dosrius, La 
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Arenys de Munt. 
 

- Associació de Voluntaris pel Futur, amb l’objectiu d’ajudar i col·laborar amb l'Ajuntament 
en tots aquells actes i manifestacions que per la seva dimensió i/o especificitat 
necessiten un ajut humà complementari, formada l’any 1992. 

 
- Associació Equips de Suport per a Mataró, amb l’objectiu d’ajudar i col·laborar amb la 

Direcció de Cultura en tots aquells actes i manifestacions festives garantint de forma 
ordinària la coordinació de mitjans i espais, constituïda formalment com associació l’any 
2001, ve col·laborant amb la Direcció de Cultura des de l’any 1998 
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DISPOSICIONS LEGALS D’ÀMBIT LOCAL A EMETRE EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
L’annex 1 d’aquest Pla inclou alguns dels models de disposicions següents: 
 

- Notificació d’activació i desactivació del PEM SANTES  (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). 
- Ban amb ordre de limitació i condició d’ús dels serveis públics i privats i consum de béns. 
- Decret d’alcaldia municipal de requisa 
- Decret d’alcaldia de prestació de serveis extraordinaris 
- Decret d’alcaldia d’autorització especial per a … 
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1     DADES DEL MUNICIPI  I DE L’ACTIVITAT  

 

 DADES GENERALS DEL MUNICIPI  

 
Veure  PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE MATARÓ  

 

 DADES ESPECÍFIQUES: SANTES  

 

1.2.1   DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

 
ESTRUCTURA DE LA FESTA: 
 
El 27 de juliol és el dia de les santes patrones de la ciutat de Mataró, Santa Juliana i Santa 
Semproniana. D'aquí que la Festa Major hagi pres el nom genèric de "Les Santes". Durant els dies 
que dura la festa els mataronins i mataronines viuen els actes i la constant presència dels gegants i la 
resta de les comparses al carrer amb molta intensitat. 
  
Podem establir quatre estadis en el ritual temporal de Les Santes: 
 

 El portal. L’avantsala de la Festa. Any rere any també són actes de Les Santes l’exposició 
d’art del carrer de Sant Pere Més Alt, la Gegantada, la Diada castellera que se celebren el cap 
de setmana anterior al dia 27. Les havaneres i rom cremat a la platja de la nit del 24 de juliol 
són els que acaben de escalfar l’ambient just abans de la festa. 

 
 La Crida. El dia 25 és produeix l’inici institucional de la Festa Major. Els primers actes amb 

les comparses mataronines i els actes més emblemàtics de Les Santes. A partir de ¾ de 8 de 
la tarda les comparses de la ciutat avancen des de diferents punts cap a l’Ajuntament, on 
l’alcalde i el conjunt del consistori donaran el tret de sortida i convidaran els ciutadans i 
ciutadanes a gaudir de la festa que s’inicia. Els primers balls dels Gegants i les comparses són 
els més esperats i celebrats. La nit del 25 és la “Nit boja”: el nom reflecteix la intensitat amb 
la que tothom viu el seguit d’actes encadenats d’una de les nits més esperades de l’any. 

 
 Invariablement a 2/4 de 12 de la nit la Família Robafaves surt de les portes de l’Ajuntament 

per ballar i saltar a l’uníson al so del “bequetero”, la banda sonora de Les Santes. Baixada La 
Riera hi ha la Convidada de la Família Robafaves, una hora de música, beguda i galetes a la 
plaça de Santa Anna. Tot seguit, a la 1 en punt, la Família Robafaves torna a enfilar La Riera 
amunt entre el deliri de la multitud. Amb l’entrada dels Gegants a l’Ajuntament es produeix 
l’encesa de l’Ajuntament i l’inici del correfoc més llarg i potent de l’any, l”Escapada a negra 
nit”; i després del foc, l’aigua. Acabat el correfoc, la Ruixada al Parc Central, música i ball 
banyats en aigua que atreu a gent de tot el territori. El dia següent, 26 de juliol, els concerts 
vermut i de barram, la repicada de campanes i el ball de Festa Major són els principals actes 
que conformen la gran revetlla de Festa Major, donant pas a la festivitat de la ciutat. 

 
 La Diada. El 27 de juliol, dia de les santes patrones de la ciutat, santa Juliana i santa 

Semproniana, se succeeixen els actes més solemnes i rituals. L’anada a ofici de les comparses 
i les autoritats a primera hora del matí, la Missa de Les Santes a Santa Maria, La Passada a la 
tarda i el castell de focs i Sarau al Passeig Marítim a la nit són els actes que ningú no es perd. 
El dia 28 també té uns actes fixats que formen part d’aquest eix central de la Festa Major: la 
visita de les comparses i les sardanes a la residència Sant Josep, el Ball dels requisits de Festa 
Major i l’incipient No n’hi ha prou! que torna a treure les figures a ballar de matinada. 

 
 L’epíleg de Les Santes són els últims actes que acomiaden la festa: el ball de vesprada; 

l’”Anem a tancar”, l’última cercavila amb les comparses mataronines; la “Tronada de fi de 
festa”, un comiat intens de pólvora i l’”Espetec final”, el ball de nit que no vol acabar i que 
només finalitza amb l’aparició de les primeres llums del dia, una “Albada” comunitària i 
banyada en xocolata. 
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1.2.2   MESURES DE SEGURETAT   

 
1.2.2.1 SISTEMA DE COORDINACIÓ DE LES SANTES  
 

A.   ORGANIGRAMA FUNCIONAMENT ORDINARI 
 

 

  

Coordinador General SANTES 
Glòria Brusati 

Presidència i coordinació de l’Àrea 
Substituts 

Pilar Soler (Cultura) 
Joan Salom (Cultura) 

Policia Local 
Creu Roja 

   

      

       

  

Equips de Suport 
Responsable: 

DAVID SANS 
Substitut: 
MIQUEL ROS 

Voluntaris per al Futur 
Responsable: 

 
 

  
Coordinació Santes 

PILAR SOLER 
(Cap de Festes i Territori de 

Cultura) 
JOAN SALOM 

(Coordinador  tècnic de producció 
de Cultura) 

 

     
 

 
 
 
 

  

Coordinador General SANTES ESPORTIVES 
Pere Robert 

Director d’Esports  
Substituts 
Mayra Botey  

Salvador Grabolosa 
Policia Local 

Creu Roja 

   

      

       

 

Coordinació Santes Esportives 
MAYRA BOTEY 

(Cap de secció Esport i LLeure) 
SALVADOR GRABOLOSA 

(Activitats Esportives) 
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B.   ORGANIGRAMA FUNCIONAMENT AMB ACTIVACIÓ DEL CECOPAL 
 

 
 
 
     

 

 

 

CECOPAL 
 

(CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE MATARÓ) 

Coordinadora Municipal de l’Emergència: 
Cap de Protecció Civil 

    

 

     
  

GRUP LOCAL 
D’INTERVENCIÓ 

 

GRUP LOCAL 
D’ORDRE I 

D’AVISOS A LA 
POBLACIÓ 

  

GRUP LOCAL 
LOGÍSTIC, 

D’ACOLLIDA I 
D’ATENCIÓ 
CIUTADANA 

 

GRUP LOCAL 
SANITARI 

 

 

  

 

GRUP ESPECÍFIC DEL RISC: 
 

Coordinador General Santes 
Glòria Brusati 

Directora de Cultura 
Substituts 

Pilar Soler (Cultura) 
Joan Salom (Cultura) 

 
Coordinador General Santes Esportives 

Pere Robert 
Director d’Esports  

Substituts 
Mayra Botey (Esports) 

Salvador Grabolosa (Esports) 
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C.    SISTEMA DE COORDINACIÓ I XARXA DE TRANSMISSIONS  
 

 

FUNCIÓ – RESPONSABILITAT 
 

NOM COGNOM PROCEDÈNCIA TELÈFON1 EMISSO

RA2 
PC IMAC 

Responsables de la Direcció de Cultura 

Coordinadora de  
Les Santes Culturals 

Glòria  Brusati  Directora Cultura    

Coordinadora Santes Pilar  
 

Soler Cap de Festes i 
Territori de Cultura 

 

 si  

Coordinador (suplent) Santes Joan Salom Coordinador  tècnic de 
producció de Cultura 

 si  

Responsables del IE 

Coordinador General de  
Les Santes Esportives 

Pere Robert Director Esports    

Coordinadora Santes Esportives Mayra Botey Cap secció Lleure i 
Esport 

   

Coordinador (suplent) Santes 
Esportives 

Salvador Grabolosa Activitats Esportives    

Responsables del CECOPAL  i dels serveis externs  

Coordinació CECOPAL Carlota Dicenta Cap de Protecció Civil  si si 

 

Responsable equips de suport Josep 
Maria 

Ramon Equips de Suport    

Substitut responsable dels 
equips de suport 

David Sans Equips de Suport    

Responsable dels Voluntaris pel Futur 

Responsable Voluntaris per al 
Futur 

Marcela Enrique Salgado  Associació Voluntaris 
pel Futur 

   

RESPONSABLES ACTES SANTES  

Veure annexos específics: 
 

DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes.  
DOCUMENT D – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 

 

 
 

                                                      
1 El telèfon mòbil només s’utilitzarà en cas de conversa o informació d’ús restringit  
2 Emissora P.C – emissora de protecció civil  /  Emissora la Direcció de Cultura   
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ALTRES TELÈFONS 

NOM TELÈFONS 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES 

CRA - CENTRE RECEPTOR D’ALARMES -  MATARÓ   092 93.758.23.33  

CECOPAL  93.758.23.33   

URGÈNCIES SANITÀRIES 112 / 061   061  

POLICIA LOCAL   092 93.758.23.33  

MOSSOS D’ESQUADRA  112     93.741.81.00  

PARC DE BOMBERS DE MATARÓ  93.757.86.86    

EMERGÈNCIES  112   

CECAT 93.551.72.85   

ALTRES TELEFONS 

AMBULÀNCIES  061   

AUTOCARS CASAS 93.798.11.00   

HOSPITAL 93.741.77.00   
DIRECCIÓ DE CULTURA 93.758.23.61   

DIRECCIÓ D’ESPORTS 93.758.23.71   

TAXIS 93.798.60.60   
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D  -  ORGANIGRAMA:  FUNCIONS I RESPONSABILITATS  
 

 

DIRECCIÓ DE CULTURA 

 

Funcions 
 

 Aportar i tramitarà les necessitats de material, infraestructures i es coordinarà amb els 
serveis de l’ajuntament necessaris per realitzar les activitats programades. 

 Coordinar els Serveis Municipals i tramitar tots els permisos municipals necessaris per a la 
celebració de les festes de Les Santes (Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil, Serveis 
Centrals, Secció de Llicències d’Activitats, Servei de Manteniment, Secció de Neteja Viària) 

 Facilitarà copia dels Protocols o Plans d’autoprotecció als col·laboradors de Les Santes. 
 Redactar i actualitzar els Protocols d’Autoprotecció i els PAU (Plans d’Autoprotecció de les 

Santes) per a tots els actes de foc de les festes de Les Santes. 
 Contractar una assegurança per accidents de les persones que participen voluntàriament 

en l’organització de l’actuació. 
 

Abans de Les Santes  
 

 Preparar els actes de les festes de Les Santes i de manera especial el disseny de les 
mesures preventives i de seguretat de l’activitat (sistema de coordinació, serveis 
preventius, mesures de seguretat i correctores dels riscos de l‘activitat, ...)      

 Contractar una assegurança per accident per les persones que participen en 
l’organització de l’actuació.  

 Col·laborar en la redacció del Pla Específic Municipal per Les Santes i fer les gestions 
oportunes perquè un cop sigui aprovat per l’ajuntament sigui actualitzat i revisat cada any. 

 Informar/comunicar de la realització de Les Santes als serveis de seguretat i 
emergències (Bombers, hospital, etc.) i als elements vulnerables perquè en tinguin 
coneixement i puguin adoptar les mesures preventives pertinents. 

 

Durant Les Santes 
  

 Col·laborar en l’organització del sistema de coordinació i funcionament ordinari i 
d’emergències i el sistema de comunicacions. 

 Abans de l’iniciï dels actes de Les Santes supervisar: el recorregut dels actes, el 
desplegament dels serveis preventius i de les mesures de seguretat previstes.  

 Vetllar perquè l’actuació es desenvolupi d’acord amb les mesures de seguretat i el 
sistema de funcionament establerts en el Pla. 

 Adoptar en tot moment les mesures de seguretat complementàries que sigui necessari 
establir.  

 Al final de Les Santes revisar que tot estigui correcte i al seu lloc.  
 

Posada en marxa i fi de Les Santes  
 

 En cas d’haver d’aturar algun acte de les festes de Les Santes, junt amb el responsable 
general de Les Santes, decidiran la modificació del guió previst i el final protocol·lari que 
haurà de tenir l’activitat i de forma que no comporti cap risc pels participants i assistents. 

 Al final de l’activitat i un cop revisat que tot estigui en ordre, el responsable de la Direcció 
DE CULTURA donarà per acabada l’activitat i ho informarà:  als serveis preventius restants 
(Creu Roja, Bombers, Policia local) perquè puguin procedir a desmuntar l’operatiu muntat i 
finalitzar el seu servei.  
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En cas d’incident / accident 
 

 El responsable de la Direcció DE CULTURA es desplaçarà al lloc per avaluar la situació i 
d’acord amb el director general de Les Santes prendrà les decisions oportunes. Informarà 
al CECOPAL, directament a la Cap de protecció civil o a la Policia Local.  

 El responsable de la Direcció DE CULTURA es coordinarà i establirà juntament amb l’equip 
de direcció els objectius i actuacions prioritàries per fer front la situació sempre i quan no 
s’activi el PEM SANTES en emergència.  

 El responsable de la Direcció DE CULTURA valorarà i decidirà si s’ha de suspendre o no 
l’actuació, dins l’àmbit de les seves responsabilitats i en conseqüència ordenarà, si és el 
cas, l’aturada de l’acte de Les Santes corresponent per iniciativa pròpia o bé per 
requeriment de la Cap de protecció Civil i Coordinadora municipal de l’emergència.  

 

En cas d’activació del Pla Específic municipal per Les Santes  
 

 El responsable de la Direcció DE CULTURA es posarà a disposició i passarà a dependre 
funcionalment, sense oblidar les respectives funcions i responsabilitats, del Responsable 
municipal de l’emergència – Director del Pla Específic municipal per Les Santes. 

 El responsable de la Direcció DE CULTURA facilitarà la integració dels mitjans humans i 
materials propis del funcionament ordinari de Les Santes a l’estructura del Pla Específic 
Municipal per a Les Santes, sota la forma de Grup especial de risc i exercirà de Cap del 
Grup. 
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DIRECCIÓ D’ESPORTS  

 

Funcions 
 

 Aportar i tramitarà les necessitats de material, infraestructures i es coordinarà amb els 
serveis de l’ajuntament necessaris per realitzar les activitats programades. 

 Coordinar els Serveis Municipals i tramitar tots els permisos municipals necessaris per a la 
celebració de les festes de Les Santes Esportives (Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil, 
Serveis Centrals, Secció de Llicències d’Activitats, Servei de Manteniment, Secció de Neteja 
Viària) 

 Facilitarà copia de les Memòries de Seguretat, els protocols d’autoprotecció i dels Plans 
d’autoprotecció als col·laboradors de Les Santes Esportives.  

 Redactar i actualitzar les Memòries de Seguretat, els Protocols d’Autoprotecció i els PAU 
(Pla d’Autoprotecció de les Santes Esportives) per a tots els actes esportius de les festes de 
Les Santes. 

 Contractar una assegurança per accidents de les persones que participen voluntàriament 
en l’organització de l’actuació. 

 

Abans de Les Santes  
 

 Preparar els actes de les festes de Les Santes Esportives i de manera especial el disseny 
de les mesures preventives i de seguretat de l’activitat (sistema de coordinació, serveis 
preventius, mesures de seguretat i correctores dels riscos de l‘activitat, ...)      

 Contractar una assegurança per accident per les persones que participen en 
l’organització de l’actuació.  

 Col·laborar en la redacció del Pla Específic Municipal per Les Santes i fer les gestions 
oportunes perquè un cop sigui aprovat per l’ajuntament sigui actualitzat i revisat cada any. 

 Informar/comunicar de la realització de Les Santes Esportives als serveis de seguretat i 
emergències (Bombers, hospital, etc.) i als elements vulnerables perquè en tinguin 
coneixement i puguin adoptar les mesures preventives pertinents. 

 

 

Durant Les Santes Esportives 
  

 Col·laborar en l’organització del sistema de coordinació i funcionament ordinari i 
d’emergències i el sistema de comunicacions. 

 Abans de l’iniciï dels actes de Les Santes Esportives supervisar: el recorregut dels actes, 
el desplegament dels serveis preventius i de les mesures de seguretat previstes.  

 Vetllar perquè l’actuació es desenvolupi d’acord amb les mesures de seguretat i el 
sistema de funcionament establerts en el Pla. 

 Adoptar en tot moment les mesures de seguretat complementàries que sigui necessari 
establir.  

 Al final de Les Santes Esportives revisar que tot estigui correcte i al seu lloc.  
 

Posada en marxa i fi de Les Santes Esportives  
 

 En cas d’haver d’aturar algun acte de les festes de Les Santes Esportives, junt amb el 
responsable general de Les Santes, decidiran la modificació del guió previst i el final 
protocol·lari que haurà de tenir l’activitat i de forma que no comporti cap risc pels 
participants i assistents. 

 Al final de l’activitat i un cop revisat que tot estigui en ordre, el responsable d’Esports 
donarà per acabada l’activitat i ho informarà:  als serveis preventius restants (Creu Roja, 
Bombers, Policia local) perquè puguin procedir a desmuntar l’operatiu muntat i finalitzar el 
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seu servei.  
 
 

En cas d’incident / accident 
 

 El responsable d’Esports es desplaçarà al lloc per avaluar la situació i d’acord amb el 
director general de Les Santes Esportives prendrà les decisions oportunes. Informarà al 
CECOPAL, directament a la Cap de protecció civil o a la Policia Local.  

 El responsable d’Esports es coordinarà i establirà juntament amb l’equip de direcció els 
objectius i actuacions prioritàries per fer front la situació sempre i quan no s’activi el PEM 
SANTES en emergència.  

 El responsable d’Esports valorarà i decidirà si s’ha de suspendre o no l’actuació, dins 
l’àmbit de les seves responsabilitats i en conseqüència ordenarà, si és el cas, l’aturada de 
l’acte de Les Santes Esportives corresponent per iniciativa pròpia o bé per requeriment de 
la Cap de protecció Civil i Coordinadora municipal de l’emergència.  

 

En cas d’activació del Pla Específic municipal per Les Santes  
 

 El responsable d’Esports es posarà a disposició i passarà a dependre funcionalment, 
sense oblidar les respectives funcions i responsabilitats, del Responsable municipal de 
l’emergència – Director del Pla Específic municipal per Les Santes. 

 El responsable d’Esports facilitarà la integració dels mitjans humans i materials propis del 
funcionament ordinari de Les Santes Esportives a l’estructura del Pla Específic Municipal 
per a Les Santes, sota la forma de Grup especial de risc i exercirà de Cap del Grup. 
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COORDINADORA DEL CECOPAL  I DELS SERVEIS EXTERNS   
CAP DE PROTECCIÓ CIVIL 

 

Funcions 
 

 Coordinar / gestionar el Centre de Coordinació Operativa.  
 Coordinar els serveis preventius previstos i l’actuació i la mobilització dels serveis externs 

d’emergències: Creu Roja, Bombers de Mataró, SEM-servei d’emergències mèdiques.  
 

Posada en marxa de Les  Santes  
 

 Quan hagi revisat la implantació del CECOPAL, el sistema de transmissions, el desplegament 
dels serveis externs i les condicions de risc exterior i seguretat siguin correctes donarà la 
conformitat a la Coordinació General de Les Santes perquè aquest pugui iniciar la marxa. 

 

En cas d’accident 
 

 El CECOPAL gestionarà els avisos d’accident  
 

Activació del Pla Específic Municipal per Les Santes en alerta o emergència  
 

 Assumirà les funcions pròpies establertes en el PEM SANTES, és a dir, la funció de 
Coordinadora municipal de l’emergència.  

 
 

RESPONSABLES ACTES SANTES  

 
Veure annexos específics:  
 

DOCUMENT C – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes.  
DOCUMENT D – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 
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E  -  FUNCIONAMENT ORDINARI: PROCEDIMENTS    
 

 

SITUACIONS ORDINÀRIES 

 
Alerta  

 
Nivell ordinari d’actuació 
 
Incidències poc rellevants que:  
 

▪ resol el Responsable de l’activitat, els Equips de Suport o bé el Servei 
de primers auxilis (Creu Roja) amb les mitjans propis preventius 
desplegats per Les Santes.   

 ▪ no comporten cap risc per a les persones. 
 ▪ no afecten el funcionament global de Les Santes. 

 
Incidències de mitjana importància que poden comportar un risc immediat i que 
podrien arribar a afectar el funcionament global de Les Santes:  
 

▪ requereixen una actuació especialitzada o d’equip per ser resoltes i 
que generen una mobilització dels recursos preventius propis de Les 
Santes i un relatiu moviment addicional en el flux de transmissions. 

▪ tot i no afectar el funcionament global de Les Santes comporten cert 
risc per les persones. 

 

el PEM SANTES s’activarà en alerta des del dia 19/07 (veure apartat 
5.Operativitat) fins al final de Les Santes.  

EMERGÈNCIES 

 
Emergència  

 
Nivell d’emergència (funcionament ordinari) posa en EMERGÈNCIA el PEM 
SANTES  
 
Incidència important i prioritària:   

▪ Emergències que poden tenir conseqüències més o menys greus i que 
comporten la mobilització dels serveis externs d’emergències i de 
recursos suplementaris als recursos preventius previstos en el PEM 
SANTES 

 
Aquest nivell té prioritat absoluta en les transmissions (les transmissions 
específiques per la resolució de la incidència/emergència s’identifiquen amb la 
paraula clau PRIORITAT).   
 
Aquest nivell posa en emergència el PEM i per tant serà el Comitè municipal de 
l’emergència del PEM SANTES l’encarregat de dirigir i coordinar les actuacions a 
realitzar. (veure apartat 5.1.1. Actuacions generals) 
 

S’activarà el PEM SANTES en Emergència  (veure apartat 5. Operativitat)   
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1.2.2.2    SERVEIS PREVENTIUS I DE MANTENIMENT   
 

A. SERVEI D’ORDRE I SEGURETAT CIUTADANA   
 

 

LOCALITZACIÓ Oficines de la Policia Local  

RESPONSABLE Policia Local  

MITJANS  Veure annexos específics:  
DOCUMENT B  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. 
DOCUMENT C – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les 
Santes. 

ALTRES MITJANS  Policia Local i Mossos d’Esquadra 

FUNCIONS  Els serveis generals previstos a l’entorn de seguretat de les activitats de Les  
Santes.  
El tancament del trànsit als perímetres dels entorns de seguretat i a les zones 
dels recorreguts i la retirada d’obstacles i vehicles a les zones de l’entorn de 
seguretat i dels recorreguts (vies d’evacuació). 
Facilitar l’accés i el trànsit dels vehicles d’urgències i els vehicles autoritzats, i 
per regla general, la seguretat ciutadana dels entorns de seguretat, dels 
recorreguts i de les seves àrees d’influència. 

 
 

B. SERVEI DE PRIMERS AUXILIS  
 

 

RESPONSABLE Creu Roja  

LOCALITZACIÓ Coordinació Creu Roja – CECOPAL   

RESPONSABLE 
Veure annexos específics:  
DOCUMENT C  – Protocols d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes. 
DOCUMENT D – Protocols d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 

DISPOSITIUS 

SANITARIS 

PROPOSATS EN 

FUNCIÓ DEL TIPUS 

D’ACTE A REALITZAR I 

DE LES SEVES 

CARACTERÍSTIQUES, 
D’ACORD AMB EL 

DECRET 30/2015 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’AIRE LLIURE EN GENERAL AMB 
UNA CAPACITAT O AFORAMENT IGUAL O SUPERIOR A 5.000 
PERSONES. mínims 

2 SVI 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’AIRE LLIURE EN GENERAL AMB 
UNA CAPACITAT O AFORAMENT INFERIOR A 5.000 I SUPERIOR A 
1.000 PERSONES. mínims 

1 SVI 

ACTIVITATS EN ESPAIS PÚBLICS, DE RISC, DE CARACTER FESTIU, 
TRADICIONAL I POPULAR. Mínims 

1 SVB 

CASTELLS DE FOCS DE RISC ALT. Mínims 

1 SVI 
2 SVB 

CASTELLS DE FOCS DE RISC BAIX. Mínims 

1 SVI 

CORREFOCS 

Risc baix: MÍNIMS 
1 SVB 

Risc alt: MINÍMS 
1 SVI 
2 SVB 
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 CURSES ESPORTIVES FORA DEL CASC URBÀ O EN TRAMS 

1 SVI 

CURSES ESPORTIVES NOMÉS DINS DEL CASC URBÀ 

1 SVI  

En cas que una ambulància hagi d’efectuar un trasllat a la seva posició s’hi 
quedarà un grup de socorristes de peu amb una farmaciola.  

FUNCIONS  
L’assistència sanitària urgent en el lloc dels fets 
El triatge, estabilització i trasllat dels afectats 

 
* Dispositius Sanitaris mínims d’acord al Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
Cada esdeveniment es podrà adaptar amb un major nombre de dispositius sanitaris, segons la 
idiosincràsia de l’acte. 
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C. SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 

 
BOMBERS  
 

SERVEI RESPONSABLE Bombers de Mataró 

LOCALITZACIÓ Parc de Bombers de Mataró 

RESPONSABLE Cap de torn del Parc 

MITJANS Els disponibles al Parc de Bombers  

FUNCIONS  
 Controlar, reduir i neutralitzar els efectes d’un incendi. 

BOMBERS  DE   LA 

GENERALITAT 
La intervenció de la Generalitat es farà d’acord amb la fase d’activació del 
PEM LES SANTES. 

 
L’agrupació d’ADF dóna suport com a equips de primera intervenció en diversos actes segons 
Protocols o Pla d’Actuació. 
 
APARELLS D’EXTINCIÓ MÒBILS: EXTINTORS 
 

RESPONSABLE Direcció tècnica de Les Santes i Equips de suport  

LOCALITZACIÓ Als recorreguts dels actes de foc. Aixi com a l’interior de cada instal.lacio. 

Veure annex específic:  
DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes. 
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D. SERVEI D’ORDRE I VIGILÀNCIA PROPI DELS ACTES DE FOC DE LES SANTES:  
EQUIPS DE SUPORT   

 

 

RESPONSABLE Veure annex específic:  
DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. 

LOCALITZACIÓ 
Van a peu seguint el recorregut de l’acte. Fan un servei de suport per resoldre 
situacions de funcionament i petits incidents o accidents.   

FUNCIONS  
  Vetllar perquè els integrants dels grups de foc adoptin les màximes 

precaucions en la manipulació dels articles pirotècnics i desenvolupin 
l’actuació amb les mesures de seguretat més adients d’acord amb la 
normativa vigent, el PAU i les Instruccions tècniques per a l’autorització 
municipal de les actuacions dels grups de foc. 

 Coordinar el servei d’ordre i seguretat propi del correfoc. 
 Formar una distància de seguretat entre les figures de foc, els portadors de 

la pirotècnia i els participants. 
 Vigilar i esponjar el pas pels trams més estrets del recorregut. 
 Intentar que no es formin aglomeracions humanes o embussos de risc. 
 Donar l’alerta en cas d’accident o emergència. 

 
* D’acord al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, aquelles activitats recreatives de caràcter extraordinari que l’organitzador sigui 
un ens municipal la vigilància pot anar a càrrec de la Policia Local sempre que quedi degudament 
garantida la integritat de les persones.  
Cada esdeveniment es podrà adaptar amb un major nombre de dispositius d’ordre i/o vigilancia, 
segons la idiosincràsia de l’acte. 
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1.2.2.3    MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ  
 

 

A.   MESURES DE SEGURETAT ALS RECORREGUTS DELS CORREFOCS DE LES SANTES 

 
 
L’entitat responsable - el DIRECCIÓ DE CULTURA,  ABANS de realitzar l’actuació dels grups de foc:    
 
 

1. preveurà el condicionament previ del recorregut   
 

sol·licitarà el permís dels veïns per poder utilitzar la seva façana o balcó per poder 
subjectar els elements pirotècnics. 
 
informarà als organismes i serveis interessats perquè retirin els elements que puguin 
destorbar l’actuació o bé que puguin resultar danyats (vehicles, contenidors de residus, 
jardineres, bancs, cadires, pilones, cadenes, .... ).  
 
demanarà als veïns que retirin els elements que ocupen la via pública: els vehicles 
estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals, ....), la publicitat i altres elements 
informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, testos, jardineres, ...) que ocupen 
l’espai públic o bé que poden constituir un perill per a l’actuació.  
 
demanarà als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, persianes abaixades, 
tendals i roba recollits, i aparadors i vidres protegits. L’Ajuntament facilita cartrons als 
veïns perquè puguin protegir finestres i aparadors. 
 

 
2. informarà als veïns  

 
comunicarà l’actuació als veïns (com a mínim amb 48 hores d’antelació) per informar-los 
sobre l’horari, el recorregut i les mesures de protecció a adoptar (veure llista de consells 
a l’annex) 

 
 

3. farà la neteja final i senyalització d’obstacles  
 

Els Equips de Suport (ES) quan facin l’últim repàs del recorregut retiraran, si cal i és 
possible, els obstacles restants.   

 
4. mantindrà un enllumenat d’emergència   

 
Estarà encès l’enllumenat públic ordinari.   

 
5. tancarà els carrers per on passa el correfoc i els de la zona de seguretat  

 
6. preveurà que el tipus de sortida i ritme del correfoc sigui l’adequat    

 
7. farà  revisions de seguretat del recorregut   

 
8. farà  verificacions específiques de seguretat   

 
9. farà  reunions específiques de seguretat   

 
10. portarà els actuants a fer un reconeixement del recorregut   
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Els Coordinadors de Grups de Foc acompanyaran als responsables i al personal de les 
Colles actuants a fer tot el recorregut del correfoc a peu per tal de que puguin conèixer: 
el lloc, els carrers, les instal·lacions fixes de pirotècnia, els punts de càrrega de 
pirotècnia, els punts on estaran situats els serveis d’urgències (Creu Roja i ADF) i les vies 
d’evacuació. 

 
 

L’entitat responsable – l’DIRECCIÓ DE CULTURA, DESPRÉS de realitzar l’actuació dels grups de foc:    
 

Quan hagi acabat el Correfoc es farà una revisió del recorregut: en acabar l’acte es farà 
un repàs exhaustiu (neteja muntatges fixes, recollida de material pirotècnic, ....) i a 
l’endemà es netejarà tot el recorregut. 

 
 

( Veure Annex B: Consells d’autoprotecció pel risc – Normes generals d’actuació dels participants per 
la seguretat de l’activitat)  
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B.   MESURES DE SEGURETAT ALS RECORREGUTS DELS ACTES ESPORTIUS DE LES SANTES 

 
 
L’entitat responsable - el IE,  ABANS de realitzar l’acte esportiu:    
 
 

1. preveurà l’acondicionament previ del recorregut 
 

informarà als organismes i serveis interessats perquè retirin els elements que puguin 
destorbar l’actuació o bé que puguin resultar danyats (vehicles, contenidors de residus, 
jardineres, bancs, cadires, pilones, cadenes, .... ).  
 
demanarà als veïns que retirin els elements que ocupen la via pública: els vehicles 
estacionats, les terrasses (taules, cadires, tendals, ....), la publicitat i altres elements 
informatius o decoratius (plafons, banderoles, tendals, testos, jardineres, ...) que ocupen 
l’espai públic o bé que poden constituir un perill per a l’actuació.  

 
 

2. informarà als veïns  
 
comunicarà l’actuació als veïns (com a mínim amb 48 hores d’antelació) per informar-los 
sobre l’horari, el recorregut i les mesures de protecció a adoptar (veure llista de consells 
a l’annex) 

 
3. farà la neteja final i senyalització d’obstacles  

 
 
L’entitat responsable - el IE, DESPRÉS de realitzar l’acte esportiu:    
 

Quan hagi acabat l’acte esportiu es farà una revisió del recorregut: en acabar l’acte es 
farà un repàs exhaustiu (neteja muntatges fixes, recollida de material, ....) i a l’endemà 
es netejarà tot el recorregut. 

 
(Veure Annex B: Consells d’autoprotecció pel risc – Normes generals d’actuació dels participants per 
la seguretat de l’activitat)  
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C. COLLES DE FOC PARTICIPANTS ALS ACTES DE LES SANTES 

 
Per evitar accidents que poden tenir una important repercussió en la Festa, aquí venen algunes 
recomanacions que caldria tinguéssiu en compte: 
 

 En el moment que les figures de foc estiguin en repòs mantingueu les saques de pirotècnia 
en un lloc segur o bé degudament protegit. 

 Durant el funcionament, en cas d’utilitzar botafocs, mantingueu-los degudament protegits, 
però en cap cas a les butxaques. 

 Tingueu especial cura de respectar el recorregut de no envair els espais aliens al recorregut ni 
entrar en zones de persones que no participin a l’acte. Al ser actes de Festa Major, també 
controleu en tot moment les enceses de pirotècnia i la seva trajectòria per no provocar 
accidents entre el públic. 

 No acumuleu més de tres artificis a la ma i no retireu el protector de metxa fins al moment 
d’encendre. 

 Feu cas de les indicacions del Organitzadors i Equips de Suport, així com contacteu amb ells 
en cas de incident o accident. 

 
 
(Veure annexos específics: DOCUMENT C – Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. DOCUMENT D – Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes.)  
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D.   RECORREGUT I ACCESSIBILITAT   
 

 

PROGRAMA RESUMIT DE LES SANTES, FESTA MAJOR DE MATARÓ 2015 

Diumenge 19 
 
10.30 h/ Port de Mataró 
XXV Travessa nedant al port 

 
L’ESTRENA 
12 h / Saló de Sessions de l’Ajuntament 
Acte institucional 
Conferència a càrrec del professor i poeta de Cocentaina Joan Jordà “La connexió valenciana de Les Santes”. 
Tot seguit / Des de l’Ajuntament 
Proclama de la Festa Major 
Amb l’Herald, les Trampes i Els Flabiolaires 
 
18 h / Des de davant de l’Ajuntament 
Encesa 
Amb la participació de part del seguici festiu de l’Arboç: Ball de Diables, el Ball de Bastons, els Gegants i 
Gegantons, el Ball de Cercolets, el Ball de Gitanes, el Ball de Pastorets, els Capgrossos i els Nans, el Drac 
Badalot, el Garot i els Trabucaries. 

Organitzen: Diables de Mataró. Col·labora: Ajuntament de Mataró 

 
19.30 h / Basílica de Santa Maria 
Toc de novena 
 
19.30 h / Pati de les Caputxines 
Concert: Clàssics de La Nota  
A càrrec de Coral La Nota 

0.1.1.1  

Dimarts 212 
 
18 h / Biblioteca Pompeu Fabra 
L'hora del conte especial: El botí d’en Martinet i cercavila de Festa Major 
A càrrec de Titelles Guinyol Didó.                   

0.1.1.2  
21.30 h / Biblioteca Pompeu Fabra 
Sessió de contes eròtics: DseOhhh 
A càrrec de Som3d3. Narradores: Carmen Glez, mOn mas i Merche 8A. 
 

Dimecres 22 
 
19 h / Biblioteca Antoni Comas 
L’hora del conte especial: Rocu i el mar dels invisibles 
A càrrec de Nuritotal. 
 
22 h / Passatge de Can Marfà 
Espectacle: The Dancer Music Box 
A càrrec d’Antigua i Barbuda  Invitro i grup Ad Libitum de l’Escola Municipal de Música de Mataró, 
 

Dijous 23 
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18 h / Plaça de Santa Anna 
Concert: Bruixes Burriac 
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Col·labora: Ajuntament de Mataró   
 

19 h / Des de diversos indrets 
De toc a toc  
Amb la participació dels grups de batucada mataronins Luta Sem Pausa, Boetukada, Tutubatum i Esmull. Els 
grups sortiran des de quatre espais: plaça de l’Ajuntament, plaça de la peixateria i dos de la plaça de les 
Tereses.  
 

20.30 h / Plaça de Santa Anna 
Assaig de la Colla Castellera dels Capgrossos de Mataró 
 

21.30 h / Basílica de Santa Maria 
Assaig de la Missa de Les Santes 
 
23 h / Plaça de Santa Anna 
Concert: Un Gos Robant i The Fool Monkeys 
Organitzen: Colla Castellera Capgrossos de Mataró 

 
Divendres 24 
 

18.30 h / Des de diversos indrets 
Gegantada 
Cercavila de gegants dividida en diferents recorreguts, amb balls finals a la plaça de Santa Anna 
Organitzen: Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró i Ajuntament de Mataró 
 
DISSANTES 
Espai Firal del Parc Central 
 
17 h / Activitats i jocs infantils 

20.30 h / Flashmob: amb la interpretació de la cançó “Jo sóc com tu” en directe amb El 
Niño de la Hipoteca i Buhos 
21.15 h / Concert: JARPS 
1 h / Concerts: Buhos + La Pegatina + DJ’s Redo i Paxitu 
Organitzen: Fundació El Maresme i Ajuntament de Mataró 
 

19 h/ Passeig del Callao 
Concert: Gospelsons 
 
21.30 h / Passeig del Callao 
Havaneres i rom cremat 
Amb els grups Boira i Cavall Bernat 
 

22 h / Parc Central  
Concert: Sopa de Cabra 
 
22 h / Plaça de la Muralla 
Concert d’arrel 
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Amb Dakka Mataró 

 

Dissabte 25  
 
11 h / Teatre Monumental 
Concert de banda 
A càrrec de la Societat Musical Mestre Orts Gaianes 

 
12 h / Capella de l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 
Missa 
 
Després del concert de banda / Des del Teatre Monumental 
Filà 
A càrrec dels Bequeteros de Cocentaina amb l’acompanyament musical de Societat Musical Mestre Orts 
Gaianes 

 
18 h / Pati de l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena 
Concert: Banda de l’Agrupació Musical del Maresme 
 
19 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle itinerant: Óssos del Pirineu  
A càrrec de Tutatis Produccions 
Hi haurà espai de dibuix, contes, jocs i de maquillatge. 

 
19.45 h / Des de diversos indrets 
Cap a la Crida 
Les comparsses institucionals es dirigeixen cap a l’Ajuntament. 
 

20 h / Ajuntament 
Crida de Festa Major 
Crida de l’alcalde i balls propis i Dormida de les comparses 
 
23 h / Passeig del Callao  
Tour 40 Principales  
Amb els Dj’s Adrià Ortega, Ernest Codina i Víctor de la Torre 
 

Nit boja 
23.30 h / Des de l’Ajuntament 
Desvetllament bellugós 
La Famíla Robafaves baixarà i pujarà la Riera amb la Banda de l’Agrupació Musical del Maremse i enguany 
també de la Societat Musical Mestre Orts de Gaianes, impulsora del Bequetero 

24 h / Plaça de Santa Anna 
Convidada de la Família Robafaves 
Ball amb Korrontzi 
1.30 h / Des de l’Ajuntament   
Escapada a negra nit  
 

Correfoc amb la Momerota, el Drac i les Diablesses, acompanyats enguany dels Diables de 
l’Alforja, els Diables de les Borges del Camp, els Diables de Sants, els Diables de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat, els Diables de Mataró, els Banyuts del Casal de Llavaneres i la 
Víbria de Reus. 
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3 h / Des de l’Ajuntament fins al Parc Central 
Pujada tabalada 
3.30 h / Espai Firal del Parc Central 
La Ruixada  
 
2 h / Plaça de Santa Anna 
Dj David Oleart 
 

Diumenge 26 
 
12 h / Espai Firal del Parc Central 
Esquitxada de colors 
  
12 h / Pati de Les Esmandies 
Concert vermut  
A càrrec de JazzCat 
 
12 h / Pati de la Residència Sant Josep  
Concert de Barram  
A càrrec de La Cobleta de la Copeta 
 
12 h / Plaça de Santa Anna 
Diada castellera  
Amb la Colla Castellera Capgrossos de Mataró, els Minyons de Terrassa i els Castellers de 
Vilafranca 
Organitzen: Ajuntament de Mataró i Colla Castellera Capgrossos de Mataró 
 

13 h / Saló de Sessions de l’Ajuntament 
Recepció oficial de les Julianes i les Sempronianes 
 

14 h / Des del campanar de Santa Maria 
Barram i repicada 
 

Tarda Guillada 
18 h / Des de l’Ajuntament 
De parranda! 
La Famíla Robafaves baixarà i pujarà la Riera amb la Banda de l’Agrupació Musical del Maremse i els alumnes 
de les escoles de música de la ciutat. 
18.30 h / Plaça de Santa Anna 
Convidada de la Família Robafaves 
Ball infantil amb Rah-mon Roma i els Dials 

20 h / Des de l’Ajuntament  
Correguspira 
Correfoc infantil amb la Momeroteta i el Dragalió, i com a colles convidades els Diablons de 
Mataró, els Diables Infantils de la Roca, el Drac Petit de Granollers i la Mulasseta de 
Torredembarra.   
 

21.30 h / Des de l’Ajuntament fins al Parc Central 
Pujada tabaladeta 
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22 h / Espai Firal del Parc Central 
La Ruixadeta  
 
19 i 21 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle: Contes del món de les germanes Baldufa  
A càrrec de la companyia Tanaka Teatre 
Hi haurà espai de dibuix, contes, jocs i de maquillatge. 
 

19 h / Teatre Monumental 
Teatre: Fer riure és un art  
Amb Joan Pera 
Anticipada: 16 euros platea / 14 euros amfiteatre 
A taquilla: 18 euros platea / 16 euros amfiteatre 

 
19.30 h / Pati de Les Caputxines 

Concert coral  
A càrrec del Cor Madrigalista i la Coral Cerdanya Canta 
 

22 h / Pati del Cafè Nou 
Ballada de sardanes  
Amb la Cobla Contemporània 
 
22.30 h / Port de Mataró 
Rock al Port 
Amb Flanagan +  Blaumut  + Projecte Mut + Teràpia de Shock 
Organitza: Ajuntament de Mataró. Patrocina: Port de Mataró 
 
22.30  h / Plaça de Santa Anna 
Concert amb Marc Ràmia  
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Col·labora: Ajuntament de Mataró 
 

24 h / Plaça de Santa Anna 
Revetlla de Festa Major  
Amb L’Orquestra Gira-sol i sessió de Dj’s de la Sala Privat 
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Col·labora: Ajuntament de Mataró 

 

Dilluns 27. Diada de Les Santes 
 
7 h / Des de diversos indrets 
Matinades 
Amb els Grallers dels Capgrossos de Mataró, els Grallers de la Momerota, els Canyats, els Laietans, els 
Grallers de la Borsa de Músics de la Coordinadora de Colles Geganteres de Mataró, Els Moixernons i Els 
Quatrevents. 
 
9 h / Basílica de Santa Maria 
Toc d’Ofici 
 
9.30 h / Des de l’Ajuntament 
Anada a Ofici 
Amb les Diablesses i els Tabalers do Maresme, la Momeroteta, la Momerota i els seus grallers, el Dragalió, el 
Drac i els seus tabalers, l’Herald i les Trampes, els Nans i la Família Robafaves amb els flabiolaires, l’Àliga i els 
Ministrils, els Macers, les autoritats i la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme. 
 
10 h / Basílica de Santa Maria 
Missa de les Santes 
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12 h / Carrer d’en Pujol 
Ballada de sardanes  
A càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers 
 
13 h / Des de la plaça de Santa Maria 
Desfilada 
Retorn de les autoritats i les comparses a l’Ajuntament 
 
18 h / Des de l’Ajuntament 
La Passada 
Cercavila amb les Diablesses i els Tabalers do Maresme; la Momeroteta, la Momerota i els seus grallers i 
tabalers; el Dragalió, el Drac i els seus tabalers; els Cavallets de Mataró; la Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró; l'Herald i les Trampes; els Nans i la Família Robafaves amb els flabiolaires; l'Àliga i els Ministrils; els 
Macers, les autoritats i l’acompanyament musical de la Banda de l'Agrupació Musical del Maresme. Enguany 
hi participaran els Gegants d’Iluro de Mataró, per celebrar l’efemèride dels 25 anys de la seva creació. 
 
18 i 21 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle: Violeta  
A càrrec del Col·lectiu la Persiana 
Hi haurà espai de dibuix, contes, joc, maquillatge i autobús JOVI d’activitats de plàstiques.  
 

20 h / Pati del Cafè Nou 
Concert: Big Band Jazz del Maresme  
Amb la col·laboració especial de Carla Cook 

 
23 h / Passeig Marítim 
Castell de focs 
A càrrec de la Pirotecnia Tomás 
 
23.30 / Port de Mataró 
Concert: Catarres + Germà Negre + Dj David Oleart 
Organitza: Ajuntament de Mataró. Patrocina: Port de Mataró 
 
23.30 h / Passeig del Callao 
La Rumba té molt poder  
Amb Achilifunk Sound System vs Mataró Rumba All Stars amb el suport de pesos pesants del gènere: Los 
Manolos, Gertrudis, Joan Garriga, Peret Reyes, Ai Ai Ai, Ximenis, Carles Belda, Johnny Tarradellas, l'Oncle 
Salazar 
 
23.30 h / Plaça de Santa Anna 
Sardanes i xindriada  
Amb la Cobla la Principal del Llobregat i la Cobla Ciutat de Girona 
 

Dimarts 28 

 
9.30 h / Sortida i arribada al Parc Central 
XXXVII Cursa Popular Les Santes 
 
11 h / Des de l’Ajuntament 
Anada a la Residència Sant Josep 
 
11.30 h / Pati de la Residència Sant Josep 
Ballada de sardanes  
Amb La Principal de la Bisbal 
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18.30 h / Des de la plaça de Josep Moragues 
Postal de Gegants 
La Família Robafaves i els Nans rebran als Gegants Moros de Sitges 
 
19 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle: Sol i fa plou  
A càrrec de Sabanni 
Hi haurà espai de dibuix, contes, joc, maquillatge i autobús JOVI d’activitats de plàstiques.  
 

19 h / Teatre Monumental 
Teatre: Temps  
A càrrec de Teatre de Guerrilla 
Anticipada: 16 euros platea / 14 euros amfiteatre 
A taquilla: 18 euros platea / 16 euros amfiteatre 

 
19.15 h / Pati de la Residència Sant Josep 
Concert de sardanes  
Amb La Principal de la Bisbal 
 
21 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle: Carbon Club  
A càrrec de Markeliñe 
Hi haurà espai de dibuix, contes, joc, maquillatge i autobús JOVI d’activitats de plàstiques.  

 
21 h / Des de l’Ajuntament 
Ball de dracs  
El Drac i el Dragalió de Mataró conviden el Drac de la Geltrú i Barrina, el drac petit de la Geltrú 
 
21 h / Pati del Cafè Nou 
Concert: Ovidi Popular, 20 anys! 
Amb les veus més emblemàtiques del folk dels Països Catalans:  Miquel Gil, Pep Gimeno “Butifarra”, Artur 
Gaya, Toni Torregrossa i Jordi Fàbregas, amb la rapsòdia de Celdoni Fonoll i la direcció artística de Josep 
Vicent Frechina 
 
22 h / Des de la plaça Xica fins a la plaça de l’Ajuntament 
Cercavila Anem de canyes! 
Amb els Grallers de la Momerota, els Canyats i els Ginjolers 
 
22.30 h / Plaça de l’Ajuntament 
Anem de canyes! 
Concert amb el grup Els Quatrevents 
 
23 h / Parc Central 

0.1.1.2.1 Requisits de Festa Major  
0.1.1.2.2 Ball amb La Principal de la Bisbal 
 
23.30 h / Plaça de l’Ajuntament 
Concerts: Escapada i La Coixinera 
Organitza: Associació Cultural Marrinxa. Col·laboren: Taverna Atzucac, Casa de la Música i Ajuntament de 
Mataró 
2 h / Davant l’Ajuntament 
No n’hi ha prou! 
Amb les Diablesses, la Momerota, el Drac, l’Àliga i la Família Robafaves i l’acompanyament musical de La 
Principal de la Nit. 
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3 h / Plaça de l’Ajuntament 
Sessió de Dj’s amb The Fool Monkeys  
Organitza: Associació Cultural Marrinxa. Col·laboren: Taverna Atzucac, Casa de la Música i Ajuntament de 
Mataró 

 
Dimecres 29 

 
18 h / Plaça de l’Ajuntament 
Enfigura’t 
La oportunitat de provar les figures 
 
19 i 21 h / Espai Familiar del Nou Parc Central 
Espectacle: The Incredible Box  
A càrrec de la Companyia La Tal 
Hi haurà espai de dibuix, contes, jocs i maquillatge. 
 
19.15 h / Des de l’Ajuntament 
Anem a tancar 
Últim cercavila amb les comparses i les autoritats 
 
19.30 h / Parc Central 

0.1.1.2.3 Concert de Festa Major  
0.1.1.2.4 Amb l’Orquestra Maravella 
 
21 h / Pati del Cafè Nou 

0.1.1.2.5 Concert: Brams amb L’Agrupació Musical del Maresme  
 
24 h / Espai Firal del Parc Central 

Tronada de fi de festa 
A càrrec de la Pirotecnia Tomás 
 
0.10 h / Parc Central 
Espetec final  
Amb l’Orquestra Maravella i La Loca Histeria 
 
Tot seguit / Des del Parc Central  
L’Albada  
Amb la xaranga Los Labradores 
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Les Santes Esportives 2015 
Dissabte, 11 de juliol 
Dissabte, 11 de juliol 
19 h / Centre Municipal d’Esports El Sorrall 
SINCROSANTES 
Organitza: Associació Esportiva Sincro Mataró 
 
Dimecres, 15 de juliol 
A partir de les 8.30 h / Parc Central 
16È TORNEIG DE PETANCA DE CASALS DE MATARÓ LES SANTES 
Organitza: Associació del Casal de la Gent Gran del Parc de Mataró 
 
A partir de les 18 h / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
Dijous, 16 de juliol 
A partir de les 18 h / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
Divendres, 17 de juliol 
A partir de les 18 h / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
A partir de les 21h / Pàdel Indoor Mataró 
24 HORES DE PÀDEL LES SANTES 
Organitza: Pàdel Indoor Mataró 
 
Dissabte, 18 de juliol 
Fins les 21 h / Pàdel Indoor Mataró 
24 HORES DE PÀDEL LES SANTES 
Organitza: Pàdel Indoor Mataró 
 
A partir de les 9 h / Platja del Varador 
VI TORNEIG DE RUGBY PLATJA 
Organitza: Rugby Club Mataró 
 
A partir de les 9 h / Platja del Varador 
IX TORNEIG D’HANDBOL PLATJA CIUTAT DE MATARÓ 
Organitza: Associació Handbol Platja Mataró 
 
A partir de les 9 h / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
A partir de les 9 h / Can Canyameres 
XX MEMORIAL ERNEST SIQUIER DE TIR 
Organitza: Tir Esportiu Mataró 
 
A partir de les 9 30 h / Port de Mataró 
FES TE A LA MAR 
Organitza: Escola Vela Mataró 
 
 
 
 
 
A partir de les 10 h / Camp Municipal d’Hoquei 
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X TORNEIG HOCKEY HERBA DE LES SANTES 
Organitza: Iluro HC 
 
A les 11 h / Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 
EXHIBICIÓ D’AIKIDO 
Organitza: Club Aikido Mataró 
 
A partir de les 12 h / Camp Municipal de Futbol del Pla d’en Boet 
IV TORNEIG DE 24 HORES DE FUTBOL A 7 LES SANTES 
Organitza: C.E. Pla d’en Boet 
 
A partir de les 15 h / Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 
TORNEIG BIBA 3X3 BÀSQUET LES SANTES 
Organitza: Associació Bàsquet per a tothom i programa Tir Lliure de Mataró Ràdio 
 
A partir de les 17 h / Passeig del Callao 
TORNEIG LES SANTES DE PARTIDES LLAMPEC D’ESCACS PER EQUIPS 
Organitza: Club d’Escacs Mataró i Club d’Escacs Cerdanyola Mataró 
 
A partir de les 19 h / Estadi Municipal d’Atletisme 
XX MEETING INTERNACIONAL D’ATLETISME CIUTAT DE MATARÓ 
Organitza: Centre Atlètic Laietània 
Col.labora: Direcció d’Esports. Ajuntament de Mataró 
 
19 h / Nou Parc Central 
IX MITJA MARATÓ PER RELLEUS 
Organitza: Colla Maimakansu i G.A.Lluïsos. 
Col.labora: Direcció d’Esports. Ajuntament de Mataró 
 
A les 22 h / Des del Passeig del Callao 
4a MARXETA NOCTURNA LES SANTES 
Organitza: Agrupació Científico- Excursionista de Mataró 
 
Diumenge, 19 de juliol 
Fins les 12 h / Camp Municipal de Futbol del Pla d’en Boet 
IV TORNEIG DE 24 HORES DE FUTBOL A 7 LES SANTES 
Organitza: C.E. Pla d’en Boet 
 
A partir de les 8 h / Can Canyameres 
VI OPEN DE LES SANTES 
Organitza: Club Tir Esportiu Mataró 
 
A partir de les 8 h / Plaça de la Brisa, 11 
1R OPEN INVITACIÓ DE PETANCA CIUTAT DE MATARÓ 
Organitza: Club Petanca Penya L’Esplanada 
 
A partir de les 9 h / Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 
TORNEIG BIBA 3X3 BÀSQUET LES SANTES 
Organitza: Associació Bàsquet per a tothom i programa Tir Lliure de Mataró Ràdio 
 
A partir de les 9 h / Platja del Varador 
IX TORNEIG D’HANDBOL PLATJA CIUTAT DE MATARÓ 
Organitza: Associació Handbol Platja Mataró 
 
A partir de les 8.30 h / Des del Camp Municipal d’Hoquei 
MITJA MARATÓ DE MUNTANYA DE MATARÓ 
Dues modalitats: 21,5 km i 12 km. 
Organitza: Club de Muntanya Horitzons 
 
A partir de les 9 del matí / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
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IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
A partir de les 10 h / Platja del Varador 
V TORNEIG KORFBAL PLATJA MATARÓ 
Organitza: AEiLL Cerdanyola- Secció de Korfbal 
 
10.30 h / Port de Mataró 
XXV TRAVESSA NEDANT AL PORT 
Organitza: Direcció d’Esports . Ajuntament de Mataro. Patrocina: Pasarela 
Col.labora: Port de Mataró, Voluntaris per al futur, SPAS, Diputació de Barcelona. 
 
A partir de les 11 h / Passeig del Callao 
SESSIÓ OBERTA DE TAI TXI 
Organitza: Gimnàs Paradise 
 
A les 12 h / Davant del Port de Mataro 
REGATA TOT MARESME. TROFEU LES SANTES 
Organitza: Club Vela Mataró 
 
A partir de les 18 h / Nou Parc Central 
EXHIBICIÓ DE SKATEBOARD DE LES SANTES 
Organitza: Skate Club Mataró 
 
Dilluns, 20 de juliol 
A partir de les 5 de la tarda / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
Dimarts, 21 de juliol 
A partir de les 5 de la tarda / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
19.30 h / Nou Parc Central 
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA FEMENINA 
Organitza: Club Gimnàstic Mataró 
 
Dimecres, 22 de juliol 
9 h / Club de Golf Llavaneras 
III TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE GOLF 
Organitza: Club de Golf Llavaneras 
 
A partir de les 9.30 h / Centre Natació Mataró 
24è TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE NATACIÓ (Campionat de Catalunya d’estiu 
Organitza: Centre Natació Mataró i Federació Catalana de Natació 
 
A partir de les 5 de la tarda / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
19.30 h / Plaça de Santa Anna 
EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I DE GIMNÀSTICA ACROBÀTICA 
Organitza: Club Gimnàstic Mataró 
Col·labora: Direcció d’Esports. Ajuntament de Mataró 
 
 
 
 
Dijous, 23 de juliol 
A partir de les 9.30 h / Centre Natació Mataró 
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24è TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE CIUTAT (Campionat de Catalunya d’estiu Júnior 
Open). Memorial Josep Mons. 
Organitza: Centre Natació Mataró i Federació Catalana de Natació 
 
A partir de les 5 de la tarda / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
18 h / Zona exterior del Centre Municipal d’Esports El Sorrall 
ZUMBA 
Organitza: Eurofitness El Sorrall 
 
Divendres, 24 de juliol 
A partir de les 9.30 h / Centre Natació Mataró 
24È TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE NATACIÓ ( CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D’ESTIU JÚNIOR OPEN). MEMORIAL JOSEP MONS 
Organitza: Centre Natació Mataró i Federació Catalana de Natació 
 
A partir de les 5 de la tarda / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
A les 20 h / Poliesportiu Municipal Jaume Parera 
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC 
Organitza: Patinatge Artístic Mataró 
 
Dissabte, 25 de juliol 
A partir de les 9 del matí / Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca 
IX TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
Organitza: Club Esportiu Futsal Mataró 
 
Dimarts, 28 de juliol 
09.30 h / Sortida i arribada al Parc Central 
XXXVII CURSA POPULAR LES SANTES 
Organitzen: Direcció d’Esports i Centre Atlètic Laietània. Patrocina: Pasarela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSIBILITAT  
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La Policia Local TALLA LA CIRCULACIÓ a tots els carrers dels recorregut i als carrers de l’àrea 
d’influència quan s’iniciï cada acte del programa de Les Santes i es tornaran a obrir a la circulació un 
cop es dona per finalitzat l’acte. 
 
La Policia local deixarà el RECORREGUT LLIURE D’OBSTACLES i per tant no podrà haver-hi cotxes 
aparcats, ni les terrasses dels bars ni circulació de vehicles a:  
 

DIA ACTE HORARI TALLS DE CARRERS 

Veure annexos específics:  
DOCUMENT C – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes. 
DOCUMENT D– Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 

 
 
VIES D’EVACUACIÓ  
 
Es considera via d’evacuació qualsevol via pública que permeti la sortida de públic, dels participants 
als actes de foc, dels esportistes o bé participants de la resta de les activitats de Les Santes. La major 
part dels carrers que creuen els recorreguts tenen una amplada suficient tot i que hi podria haver 
algun problema degut a l’abundant existència de públic.  
 
(Veure annexos específics: DOCUMENT B – Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. DOCUMENT C – Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes.) 
 
 
ACCESSIBILITAT – VEHICLES D’EMERGÈNCIES   
 
Els vehicles d’emergències ho tenen complicat per poder aproximar-se al centre de la ciutat ja que o 
bé han de travessar els recorreguts dels actes de Les Santes o bé poden trobar-se amb els carrers del 
seu entorn molt col·lapsats.  
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D.  INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ – MITJANS – CONSELLS I INSTRUCCIONS    
 

 

La difusió de la informació relativa a Les Santes, a les activitats previstes i les instruccions i consells 
que calgui donar al públic i a la població en general la confeccionarà la Direcció de Cultura o la 
Direcció d’Esports, i la difondrà a través de: 
 

 M1TV 
 Mataró Ràdio 
 Programa de ma 
 Web: lessantes.cat 
 Web: mataro.cat  

 
 
A la població en general se’ls hi comunica les informacions, consells i instruccions següents:  
 

 Respecteu en tot moment els perímetres de seguretat senyalitzats i feu sempre cas de les 
indicacions del servei d’odre. 

 Als actes de foc: assabenteu-vos abans de l’inici, del recorregut, les vies d’evacuació i els 
punts d’assistència sanitària. 

 No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis que no s’hagin cremat. En el cas que en trobeu 
algun, aviseu la Policia Local o l’organització. 

 Es convenient de fixar un punt de trobada amb els nens i les nenes perquè pugui ser útil en 
cas de pèrdua. En aquest cas, cal avisar a la Policia Local o a la Creu Roja.  

  
L’Entitat responsable adreça, amb 7 dies mínim d’antelació, una carta als veïns per informar-los dels 
actes i sobre una sèrie de consells a tenir en compte durant la celebració del Correfoc “Escapada a 
Negra Nit”.  L’Ajuntament facilita cartrons als veïns perquè puguin protegir finestres i aparadors per 
aquest correfoc.   
 
(Veure annexos específics: DOCUMENT C – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de 
foc de les Santes.) 
 
 
L’Entitat responsable ha informat als veïns, als participants i a tots els ciutadans en general, 
sobre les celebracions dels actes, del seus recorreguts i d’una sèrie de consells dirigits als veïns i als 
participants a través del Programa de Festa Major.  
 
 
(Veure annexos específics: DOCUMENT C – Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. DOCUMENT D – Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes.) 
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2.  CONEIXEMENT DEL RISC I DE LA VULNERABILITAT 

 

2.1  ANÀLISI DEL RISC  

 
Les Santes es troben afectades pels riscs següents: 
  

 Els riscs exteriors a l’activitat i que poden afectar al municipi:  
 

 fenòmens meteorològics adversos 
 incendi urbà o forestal 
 sísmic 
 químic 
 contaminació marítima 
 interrupció del subministrament dels serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, ...)   

  
 Els riscos vinculats al desenvolupament de la pròpia activitat:  
 

 
Actes de foc 
 
L’actuació d’un grup de foc és un tipus d’espectacle que està considerat de RISC BAIX / RISC ALT en 
funció de varies variables: participació del públic, colles de foc, espai on té lloc i quantitat de material 
pirotècnic a utilitzar.   
 
Un CORREFOC és una manifestació festiva amb ús de pirotècnia realitzada per un grup de foc que 
executa activitats amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les 
quals es disparen productes pirotècnics, o per actuants a peu que individualment empren productes 
pirotècnics, desenvolupada a la via pública, en un espai o recorregut determinat.   
 
La realització d’una actuació d’un grup de foc comporta una situació de perill per: 
 

 les persones que formen part dels grups de foc i participen en l’actuació (figures de foc, 
diables, portadors d’articles pirotècnics, ... ) 

 les persones vinculades a l’organització  i al pla d’autoprotecció 
 al públic que participa en l’actuació i o bé d’espectador  
 als veïns que viuen o realitzen alguna activitat en els edificis situats per on passa el 

correfoc 
 pels béns i activitats que hi ha en els llocs per on passa l’actuació  
 

degut als riscos: 
 

 d’explosió per un mal ús, manipulació incorrecte, o mal estat del material pirotècnic  
 explosió i incendi dels vehicles o “punts de càrrega” per l’emmagatzemament i distribució 

del material pirotècnic durant el correfocs  
 incendi i danys materials provocats pel material pirotècnic, tant pel que llencen els 

actuants mòbils com pel que està instal·lat en els punts de pirotècnia fixa del recorregut 
(façanes, carrers i places) 

 ferides o cremades de les persones: actuants, de l’organització, del públic i dels veïns   
 accidents derivats de les aglomeracions humanes (caigudes, aixafaments, asfíxia, etc) que 

es poden produir durant el correfoc  
 risc d’accident personal (actuants i organitzadors) durant el muntatge i la realització de 

l’actuació 
 risc de pèrdua (hi ha molta gent i els nens poden perdre’s)     
 derivats de les condicions d’accessibilitat limitades per a la intervenció i per a l’evacuació 

dels afectats en cas d’accident.  
 riscos externs que poden afectar l’actuació:  pluja, vent, neu, fred, risc d’incendi forestal o 

bé qualsevol altre risc que pugui afectar el recorregut (explosió o incendi d’un local, un 
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episodi de contaminació,  ....)  i que no estigui provocat per l’actuació de foc.  
 
El Correfoc de les Santes ”ESCAPADA A NEGRA NIT” és el correfoc amb més risc dels que es 
fan a Mataró perquè:  
 

 hi ha 4 Figures de Foc i 6 Colles de Diables  
 es crema molta pirotècnia   
 hi ha molts més participants i fins i tot de fora de Mataró (La DIRECCIÓ DE CULTURA dóna 

una estimació de participació d’unes 8.000/10.000 persones) 
 està immers en un ambient de festa i gresca generalitzada, la Festa Major 
 forma part d’un conjunt d’actes enllaçats. El precedeix un altre acte multitudinari: El 

Desvetllament. 
 A més, cal tenir en compte que el dia que es fa el correfoc hi ha moltes activitats de la 

Festa Major al carrer i això fa augmentar el nivell de risc d’accident.    
 L’horari d’inici és el més tard de tots els correfocs que es realitzen amb activitats 

multitudinàries prèvies i posteriors. 
 
 
Actes esportius 
 
La celebració d’un acte esportiu comporta un risc baix. 
 
No s’utilitzen elements externs que puguin comportar perill per la seva manipulació, es desenvolupa a 
la via pública, amb un públic passiu, que es limita a veure l’esdeveniment i animar als esportistes, i 
que no interfereix en el desenvolupament del mateix. 
 
 
La realització d’un acte esportiu urbà comporta una situació de perill per: 
 

 els esportistes 
 les persones vinculades a l’organització i al pla d’autoprotecció 
 al públic que participa com a espectador 

 
 
Degut als riscos: 
 

 de lesions 
 atropellament 
 accidents derivats de les aglomeracions humanes que es poden produir durant el 

recorregut de la cursa  
 risc d’accident personal pels organitzadors i altres serveis durant el muntatge i 

desmuntatge de les infraestructures i la logística pròpies de la cursa 
 risc de pèrdua (hi ha molta gent i els nens poden perdre’s)     
 risc de danys propis de les aglomeracions humanes (caigudes, aixafaments, asfíxia, etc) 
 derivats de les condicions d’accessibilitat limitades per a la intervenció i per a l’evacuació 

dels afectats en cas d’accident. 
 atropellament per la circulació inesperada d’embarcacions a la “Travessa Nedant al port” 
 accidents derivats del llançament dels nedadors des del moll a la “Travessa Nedant al 

port” 
 riscos externs que poden afectar l’actuació:  pluja, vent, neu, fred, risc d’incendi forestal 

o bé qualsevol altre risc que pugui afectar el recorregut (explosió o incendi d’un local, un 
episodi de contaminació,  ....)  i que no estigui provocat per l’actuació. 
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Actes multitudinaris  
 
La celebració d’un acte multitudinari comporta un risc mig / alt. 
 
Encara que no s’utilitzen elements externs que puguin comportar perill per la seva manipulació, es 
desenvolupa a la via pública i va acompanyat per un públic actiu, que majoritàriament hi participa, 
salta i balla en mig dels actes, i que interfereix en el desenvolupament del mateix. 
 
 
La realització d’un acte multitudinari comporta una situació de perill per: 
 

 al públic que participa en l’actuació i o bé d’espectador  
 les persones vinculades a l’organització i al pla d’autoprotecció 
 als veïns que viuen o realitzen alguna activitat en els edificis situats per on passa l’acte 
 pels béns i activitats que hi ha en els llocs per on passa l’actuació  

 
 
Degut als riscos: 
 

 atropellament, cal tenir en compte que durant Les Santes hi ha moltes activitats de la 
Festa Major al carrer i això fa augmentar el nivell de risc d’accident.    

 accidents derivats de les aglomeracions humanes que es poden produir durant el 
recorregut del acte. Hi ha molt de públic participant i fins i tot de fora de Mataró 

 de baralles ja que està immers en un ambient de festa i gresca generalitzada, la Festa 
Major 

 La ingestió desmesurada de begudes alcohòliques 
 risc d’accident personal  

 

2.2 ÀREA I SECTORS D’AFECTACIÓ       
  

El sector d’afectació per Les Santes és pràcticament el nucli urbà de Mataró, ja que es realitzen actes 
per tot el municipi però cal tenir present que els actes més multitudinaris i amb més afluència de 
públic tenen lloc entre el Parc central i el mar afectant als barris de: el Centre, l’Eixample i 
l’Escorxador.     
(Mirar el punt D –RECORREGUT I ACCESSIBILITAT de l’apartat 1.2.2.3.- MESURES DE SEGURETAT I 
PROTECCIÓ, per veure detall d’ubicació) 
 

2.3 ELEMENTS VULNERABLES  

        

Es poden considerar elements vulnerables: 
 
 els participants 
 el públic 
 i els residents a l’àrea d’afectació ja que en cas d’emergència els vehicles d’urgències 

podrien tenir dificultats a l’hora d’accedir a aquesta zona.  
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3.   ACTIVACIÓ DEL PLA 

 

3.1  NIVELLS 

 
ALERTA 
 
El Pla s'activarà en fase d’ALERTA davant de les situacions següents: 
 

 A partir del moment que s’inicia Les Santes. 
 Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen les tasques que han de permetre el 

retorn a la normalitat. 
 
EMERGÈNCIA 
 
El Pla s'activarà en EMERGÈNCIA davant de les situacions següents: 
 

 quan es produeixi un accident / incident / crisi vinculat a Les Santes que afecti o 
posi en perill la vida de les persones, els béns i el medi ambient. 

 quan es produeixi un accident / incident / crisi al terme municipal de Mataró i no 
vinculat a Les Santes però que afecti o posi en perill la vida de les persones, els 
béns i el medi ambient i per tan s’activa el Pla Bàsic d’Emergències Municipal. 

 si el CECAT informés de l’activació del PROCICAT per emergència a Mataró durant 
Les Santes. 
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3.2 CRITERIS D'ACTIVACIÓ 

 

SITUACIONS ORDINÀRIES 

 
Alerta 

 
Nivell ordinari d’actuació 
 
Incidències poc rellevants que:  
 

▪ resol el Responsable de l’activitat, els Equips de Suport o bé el Servei 
de primers auxilis (Creu Roja) amb les mitjans propis preventius 
desplegats per Les Santes.   

 ▪ no comporten cap risc per a les persones. 
 ▪ no afecten el funcionament global de Les Santes. 
 

Incidències de mitjana importància que poden comportar un risc immediat i que 
podrien arribar a afectar el funcionament global de Les Santes:  
 

▪ requereixen una actuació especialitzada o d’equip per ser resoltes i 
que generen una mobilització dels recursos preventius propis de Les 
Santes i un relatiu moviment addicional en el flux de transmissions. 

▪ tot i no afectar el funcionament global de Les Santes comporten cert 
risc per les persones. 

 

el PEM SANTES s’activarà en alerta des del dia 23/07/10 (veure apartat 
5.Operativitat) fins al final de Les Santes.  

EMERGÈNCIES 

 
Emergència  

 
Nivell d’emergència (funcionament ordinari) posa en EMERGÈNCIA el PEM 
SANTES  
Incidència important i prioritària:   

▪ Emergències que poden tenir conseqüències més o menys greus i que 
comporten la mobilització dels serveis externs d’emergències i de 
recursos suplementaris als recursos preventius previstos en el PEM 
SANTES 

 
Aquest nivell té prioritat absoluta en les transmissions (les transmissions 
específiques per la resolució de la incidència/emergència s’identifiquen amb la 
paraula clau PRIORITAT).   
 
Aquest nivell posa en emergència el PEM i per tant serà el Comitè municipal de 
l’emergència del PEM SANTES l’encarregat de dirigir i coordinar les actuacions a 
realitzar. (veure apartat 5.1.1. Actuacions generals) 
 

S’activarà el PEM SANTES en Emergència  (veure apartat 5. Operativitat)   
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4    ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

 

4.1 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA  

 

Nom/ Càrrec habitual 
 

 Càrrec operatiu 
 

Dades de 
localització 

 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

DAVID BOTE PAZ 
Alcalde de Mataró 

Responsable Municipal de 
l’emergència 

A través del CRA 2 

NÚRIA MORENO ROMERO 
Regidor de Via Pública 

Substitut A través del CRA 2 

 
Funcions: 
 
 Declarar l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal – Pla Específic 

municipal per Les Santes. Informar al CECAT.  
 Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 
 Constituir i exercir la direcció del CECOPAL. 
 Analitzar i valorar la situació i aturar, si és el cas, Les Santes.  
 Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement, si és el cas, del director 

del Pla PROCICAT. Si és convenient, haurà de propiciar l'activació dels diversos PAU que ho 
requereixin. 

 Decidir en tot moment, amb el Comitè d’Emergències, les actuacions més adients per fer front a 
l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població 
(avisos, acollida i suport), als béns i al medi ambient. 

 Decretar mobilitzacions i expropiació temporal de recursos. 
 En cas d’activació del PROCICAT: ordenar la incorporació dels mitjans i recursos municipals, si és 

el cas, als grups d'actuació del Pla PROCICAT; i aturar tota l’activitat de Les Santes per tal de 
poder assegurar l'execució de les funcions que el municipi assumeixi; i vetllar per la correcta 
execució d'aquestes funcions. 

 Assegurar el manteniment i l’operativitat del Pla de protecció civil municipal - Pla Específic 
Municipal per Les Santes. 

 Altres que s’hagin de portar a terme en funció del risc o bé del tipus d’emergència. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Pla de protecció civil de Mataró                               Servei de Protecció Civil 

PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER SANTES 

Pla de protecció civil de Mataró  – Pla específic municipal per Les Santes                                     juliol 2015 

             47 

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 responsable municipal de l’emergència (punt 4.1) 
 El Consell Assessor (punt 4.2.2.) 
 El Gabinet d’informació (punt 4.3) 
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4.2.2   CONSELL ASSESSOR 

El Consell Assessor està format per:  
 

Nom/ Càrrec operatiu  Càrrec habitual 
 
 

Dades de 
localització 

 

Núm.  de 
la fitxa 

d’actuaci
ó 

Coordinadora municipal de 
l’emergència 
CARLOTA DICENTA 
 
Substitut  - XAVIER BENET 

 
 
Cap Protecció Civil 
 
Tècnic de Protecció Civil 

 
a través 

 del CRA o del 
CECOPAL 

   
 

3 

Cap del grup local d’ordre i 
d’avisos a la població 
MATEO SANCHEZ REYES 
 
Substitut – JESÚS REYES 

 
 
Cap del servei de Policia Local 
 
Inspector Policia Local 

 
a través 

 del CRA o del 
CECOPAL 

 
 
4 

Cap del grup local logístic, 
d’acollida i d’atenció ciutadana 
DAVID BOTE PAZ 
 
Substitut – NÚRIA MORENO ROMERO 

 
 
Alcalde 
 
Regidor de Via Pública 

 
a través 

 del CRA o del 
CECOPAL 

 
 

- 

Cap del subgrup local logístic i de 
suport 
JOAN CAMPMAJÓ 
 
 
Substitut – JOAN CARBONELL 

 
 
Cap del Servei d’Espais Públics 
 
 
Cap Secció Jardineria 

a través 
del CRA o del 

CECOPAL 
5 

Cap del subgrup d’acollida 
ASUN MUÑOZ 
 
 
Substitut - LOLA RUÍZ 

 
Cap del Servei de Benestar 
Social 
 
Cap secció infància i família 

a través 
del CRA o del 

CECOPAL 
6 

Cap del subgrup local d’atenció 
ciutadana  
MIREIA RÀFOLS 
 
 
Substitut – FINA MORENO 

 
 
Cap d’Àrea Serveis Centrals 
 
Cap de l’OFIAC (Oficina 
d’atenció al ciutadà) 

 
a través 

del CRA o del 
CECOPAL 

7 

Cap del grup local d’intervenció 
CAP DE BRIGADA(*) 

 
 
Substitut - CAP DE GUARDIA(*) 

 
BOMBERS DE LA 
GENERALITAT(*)  
 
BOMBERS DE LA 
GENERALITAT(*) 

 
a través 

del CRA o del 
CECOPAL 

-- 

Cap del grup local sanitari 
ASSUMPCIÓ PALACIOS  
 
 
Substitut – ASSUMPTA LLUCH 

 
Cap del Servei de Salut 
Pública 
 
Cap de Secció Salut Pública 

a través 
del CRA o del 

CECOPAL 
8 

Cap del grup especial de risc  
GLÒRIA BRUSATI/ PERE ROBERT 
 
Substitut: JOAN SALOM / PILAR 
SOLER / SALVADOR GRABOLOSA  
 

 
Directora Cultura / Director 
Esports 
 
Tècnics de Cultura/  
Tècnics d’Esports 

a través 
del CRA o del 

CECOPAL 
 

-- 

(*) La seva activació i suport es farà d’acord i sense perjudici del previst i dels requeriments del Pla 
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PROCICAT 
 



                                                            Pla de protecció civil de Mataró                               Servei de Protecció Civil 

PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER SANTES 

Pla de protecció civil de Mataró  – Pla específic municipal per Les Santes                                     juliol 2015 

             50 

Les seves funcions són: 
 
 Assessorar el director del Pla, l’alcalde. 
 Analitzar i valorar la situació, aportant tota la informació i trametent les instruccions de l’alcalde 

als seus col·laboradors. 
 
 
 
Les funcions de la Coordinadora municipal de l’emergència: 
 
 Assessorar el director del Pla específic Municipal per Les Santes, l'alcalde, directament i com a 

membre del Consell Assessor. 
 Gestionar i coordinar les actuacions del CECOPAL  
 Coordinar les actuacions del CECOPAL amb, si s’ha implantat, les del Centre de Comandament 

Avançat. 
 
 
 

4.2.3   REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA PROCICAT 

 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de 
fitxa 

Actuació 

Titular 
DAVID BOTE PAZ  
Alcalde 

Responsable Municipal de 
l’Emergència 

a través del 
CRA o del 
CECOPAL 

- 

Substitut: 
NÚRIA MORENO ROMERO 
Regidor de Via Pública 

Substitut del Responsable 
Municipal de l’emergència 

a través del 
CRA o del 
CECOPAL 

- 
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4.3  GABINET D'INFORMACIÓ 

 
Composició 
 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Titular 
ANA VILLAVERDE 
 

 
PERIODISTA 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

 
9 

Substitut: 
EVA MANCERA 
 

 
PERIODISTA 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

 
9 

 
S’ubica a les oficines de premsa municipals, a l’edifici de l’Ajuntament (la Riera, número 48) 
 
Funcions 
 
Donar suport al director del Pla Específic Municipal per Les Santes 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 d'alerta, i 
del final de cadascuna.  

 Atendre la premsa tot donant-li la informació necessària. Orientar la recerca d’informació per part 
dels mitjans de comunicació social i corregir les informacions errònies. 

 Transmetre les dades significatives al Gabinet d'Informació del PROCICAT. 
 
 
Les emissores de ràdio que s’utilitzaran com a mitjà de difusió durant la situació d’alerta o emergència 
seran les següents. 

Emissora Freqüència Responsable/dades de localització 

Catalunya Ràdio 
 

102.8 FM 93.306.92.47 / 92.00 
C/ Diagonal, 614 Barcelona 

Ràdio Nacional d’Espanya 
 

100.8 FM 933 048 100 / 205 
Passeig de Gràcia, 1 Barcelona 

 
També s’empraran els mitjans de comunicació següents: 
 

 M1TV 
 Mataró Ràdio 
 Megafonia de la Policia Local 
 Megafonia fixa dels actes 
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4.4  GRUPS ACTUANTS 

 
En cas d’activació del Pla PROCICAT, el/la Conseller/a d’Interior -que és el seu Director- dirigeix 
els grups actuants. Aquesta direcció pot recaure en el delegat territorial de la Generalitat al territori 
en cas que el/la Conseller/a hi delegui. Les funcions que ha de realitzar cada un dels Grups Locals 
d’Actuació s’hauran de coordinar amb les dels Grups d’Actuació del Pla PROCICAT.  
 
 

4.4.1  GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 

 
Composició 
 

Nom 
 

Càrrec operatiu 
 
 

Localització 
 
 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

EL CAP DE LA  BRIGADA DELS 
BOMBERS DE LA GENERALITAT (*) 

Cap del grup 
d’intervenció 

a través del 
CRA o del 
CECOPAL 

-- 

EL CAP DE GUÀRDIA DELS BOMBERS 
DE LA GENERALITAT (*) 

Substitut 
a través del 
CRA o del 
CECOPAL 

-- 

(*) La seva activació i suport es farà d’acord i sense perjudici del previst i dels requeriments del Pla 
PROCICAT 
 
 
Funcions 
 
 Realitzar les tasques següents: 

 
 Controlar, reduir i neutralitzar els efectes de l’accident. 
 Efectuar el rescat i salvament de persones i béns. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CECOPAL o bé, si 

és el cas, del CCA.  
 Assessorar el Director del Pla per al desenvolupament de les seves competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència sobre l’evolució de la situació a temps real. 
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4.4.2  GRUP LOCAL SANITARI 

 
Composició 
 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Titular 
ASSUMPCIÓ PALACIOS  

Servei de Salut Pública i 
Consum 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

 
8 

Substitut: 
ASSUMPTA LLUCH 

Tècnica de Secció Salut 
Pública 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

 
8 

 
 
 
Funcions  
 
 Realitzar o bé coordinar les tasques següents: 
 

 Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència. 
 Establir i controlar l'Àrea Sanitària en una zona adequada i segura a prop del lloc de 

l'emergència, d'acord amb el responsable del CECOPAL/CCA. 
 Prestar assistència sanitària in situ. 
 Prestar atenció psicològica als afectats i als seus familiars. 
 Col·laborar amb el Grup d’Intervenció prestant els primers auxilis a les persones 

sepultades, atrapades o aïllades que hagin resultat afectades.  
 Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits. 
 Organitzar la infraestructura de recepció hospitalària. 
 Coordinar el trasllat dels ferits als centres hospitalaris receptors. 
 Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats. 
 Identificar les víctimes en primera instància en col·laboració amb els serveis 

corresponents. 
 Controlar els brots epidemiològics. 
 Cobrir les necessitats farmacèutiques. 
 Vigilar i controlar la potabilitat de les aigües i la higiene dels aliments. 
 Realitzar tasques de salut pública. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL. 
 Assessorar el Director del Pla per al desenvolupament de les seves competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència sobre l’evolució de la situació a temps real. 
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4.4.3  GRUP LOCAL LOGÍSTIC, D'ACOLLIDA I ATENCIÓ CIUTADANA  

 
Grup amb subgrups formats per personal del Servei de Manteniment, del  Serveis i de Benestar Social 
i del Servei d’OFIAC. 
 
 
Composició 
 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Cap del grup local logístic, 
d’acollida i d’atenció ciutadana 
DAVID BOTE PAZ 

Alcalde 
a través del CRA 
o del CECOPAL 

-- 

Substitut: 
NÚRIA MORENO ROMERO 

Regidor de Via Pública 
a través del CRA 
o del CECOPAL 

-- 

 
 
 
Funcions 
 
 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla PROCICAT: 
 

 Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Grup d’acord amb els criteris 
establerts pel Comitè Municipal de l’Emergència i les ordres donades pel Responsable 
Municipal de l’emergència –Alcalde- 

 Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Grup directament o bé a 
través dels 3 Caps dels Subgrups logístic, d’acollida d’emergència i d’atenció al 
ciutadà. 

 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups locals d’actuació a través del 
CECOPAL.  

 Estar en contacte permanent amb el Cap del Grup Logístic, d’acollida i atenció al 
ciutadà del Pla PROCICAT. 

 
 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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SUBGRUP LOCAL LOGÍSTIC I DE SUPORT 
 
 
 Composició 

 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Cap del subgrup local logístic i 
de suport 
JOAN CAMPMAJÓ 

Coordinador de  
Manteniment i Serveis 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

5 

Substitut: 
JOAN CARBONELL 

Cap Servei Manteniment i 
Serveis 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

5 

 
 
 
Funcions 

 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla PROCICAT: 
 

 Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Subgrup d’acord amb els 
criteris establerts pel Comitè Municipal de l’Emergència i les ordres donades pel 
Responsable Municipal de l’emergència –Alcalde-. 

 Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el director del Pla PROCICAT 
i els grups d'actuació necessiten per complir les seves missions i la mobilització 
d'aquests mitjans. Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per 
posar-los a disposició dels grups. 

 Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis municipals 
d'aigua, de recollida d’escombraries...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a 
realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.  

 Donar suport a la constitució del CCA. 
 Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport. 
 Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible 

per als vehicles i les màquines. 
 Assegurar el 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. Gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment d’aliments, etc. 
 Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPALs, CCA, etc. 
 Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari. 
 Donar suport tècnic. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla PROCICAT per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 
 
 



                                                            Pla de protecció civil de Mataró                               Servei de Protecció Civil 

PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER SANTES 

Pla de protecció civil de Mataró  – Pla específic municipal per Les Santes                                     juliol 2015 

             56 

SUBGRUP LOCAL D’ACOLLIDA 
 
 
Composició 

 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Cap del subgrup local d’acollida 
ASUN MUÑOZ 

Cap del Servei de 
Benestar Social 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

6 

Substitut: 
LOLA RUÍZ 

Cap secció infància i 
família 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

6 

 
 
 
 Funcions 
 
 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla PROCICAT: 
 

 Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Subgrup d’acord amb els 
criteris establerts pel Comitè Municipal de l’Emergència i les ordres donades pel 
Responsable Municipal de l’emergència –Alcalde-. 

 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups locals d’actuació a través del Cap 
del Grup local logístic, d’acollida i atenció al ciutadà i del CECOPAL. 

 Gestionar les zones d’acollida i els albergs d’emergència: allotjament, manutenció, 
higiene personal, atenció socio-sanitària, ... 

 Efectuar la relació de les persones acollides (en col·laboració amb la Policia local)  
 Vetllar perquè la situació d’emergències no agreugi les condicions de vida dels 

col·lectius de risc amb necessitat d’assistència social (gent gran, persones amb 
mobilitat reduïda, infants, indigents, servei SAD, ...), és a dir, identificar i donar 
sortida als problemes que una situació d’emergències pugui ocasionar-los-hi 

 Col·laborar en l’acolliment de les persones que formin part d’un col·lectiu de risc  
 Col·laborar amb els centres sanitaris a fi de poder resoldre els problemes ocasionats 

als pacients no hospitalitzats amb problemes de salut i o bé tractament periòdic 
permanent (p.e. hemodiàlisi, oxigen, ....)    

 
 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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SUBGRUP LOCAL D’ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 
 
 Composició 

 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Cap del subgrup local d’atenció 
ciutadana 
MIREIA RÀFOLS 

Cap d’Àrea Serveis 
Centrals 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

7 

Substitut: 
FINA MORENO 

Cap del Servei d’atenció 
ciutadana 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

7 

 
 

 

Funcions 
 
 Col·laborar en les tasques següents: 
 

 Centralitzar la informació sobre les persones afectades (ferits, morts, hospitalitzats, 
evacuats, ...) 

 Informar als familiars dels ciutadans personalment afectats. S’haurà de coordinar 
amb el Grup Sanitari, que és l’encarregat de l’atenció psicològica in situ als familiars 
de les víctimes i el Grup Local d'Acollida que haurà de solucionar tots els aspectes 
logístics que afectin els familiars: allotjament, trasllat de víctimes, etc. 

 Atendre a la població afectada sempre i quan no es tracti de persones que  
requereixin atenció sanitària (Grup Local Sanitari) o bé persones que hagin estat 
evacuades i acollides en els locals d’alberg organitzats (Subgrup Local d’Acollida)        

 Atendre a les persones que s’ofereixin com a voluntàries. 
 Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix 

municipi com de fora. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla PROCICAT per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 
 
 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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4.4.4  GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

 
 
Composició 
 

Nom Càrrec operatiu Dades de 
localització 

Núm. de la 
fitxa 

d’actuació 

Cap del grup local d’ordre i 
d’avisos a la població 
MATEO SANCHEZ REYES 

Cap del servei de Policia 
Local 

a través del CRA 
o del CECOPAL 

4 

Substitut: 
JESÚS REYES 

Inspector Policia Local 
a través del CRA 
o del CECOPAL 

4 

 
 
 
Funcions 
 
 Realitzar les tasques següents: 

 
 Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de 

l’emergència al control central de bombers corresponent.  
 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 CECOPAL. 
 Assessorar el director del Pla per al desenvolupament de les seves competències. 

 
 Informar el responsable municipal de l’emergència sobre l’evolució de la situació a temps real. 
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4.4.6  GRUP ESPECIAL DE RISC DEL PEM LES SANTES  

 
 
Composició 
 
El Grup Especial de Risc està format per l’organització, els serveis i els mitjans preventius desplegats 
per la realització de Les Santes.  
 

NOM 
 

CÀRREC OPERATIU 
 

LOCALITZACIÓ 
 

NÚM. FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Glòria Brusati / Pere Robert 
Directora Cultura / Director 
Esports 

Cap del Grup a través del CRA o 
del CECOPAL 

- 

Joan Salom / Pilar Soler 
MayraBotey/ Salvador Grabolosa 
Tècnics Cultura/Tècnics Esport 

Substitut/a a través del CRA o 
del CECOPAL 

- 

MITJANS  

 
El Grup local de Risc s’activarà en cas d’activació del PEM LES SANTES en emergència 
i estarà format pel personal de coordinació i els serveis preventius i els mitjans 
desplegats per la realització de Les Santes. 

 

 
Funcions 
 

 Funcionament ordinari: realitzar Les Santes i resoldre aquelles incidències que no 
impliquin l’activació del PEM LES SANTES en emergència (veure apartat 
Funcionament ordinari: procediments). 

 En cas d’activació del PEM LES SANTES per emergència el Cap del Grup Local 
Especial de Risc es posarà a disposició del Director del Pla Específic Municipal per 
Les Santes i els mitjans del Grup Especial s’integraran dins el funcionament de 
coordinació establert en el PEM LES SANTES. (veure apartat 5.1.1. Actuacions 
generals). 

 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL. 
 Assessorar el Director del Pla per al desenvolupament de les seves competències. 
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4.5  CENTRES DE COORDINACIÓ 

 

 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA - CECOPAL 
 

 

LOCALITZACIÓ Sala de crisi de la Policia Local o llocs establerts als Protocols d’Autoprotecció 
i/o PAU’s corresponents.  
 
Veure annexos específics:  
 

DOCUMENT B  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes.  

DOCUMENT C – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de 
les Santes. 

 

RESPONSABLE 
Cap de Protecció Civil i Coordinadora municipal de l’emergència (PBEM) 

ACTIVACIÓ 
En fase d’incidència es posarà en alerta i per emergència s’activarà. 

MITJANS HUMANS Responsable – Cap de Protecció Civil – Carlota Dicenta 
Representant de cadascun dels Grups Locals Actuants 
Representant de la Direcció DE CULTURA – Joan Abril 
Representant d’Esports – Pere Robert 
Representant de la Creu Roja – Santi de Arcos  

RECURSOS 

TÈCNICS  Emissora de PC 
Aparell de TV i antena de TV  
Pissarra magnètica 
Recursos tècnics suplementaris per Les Santes: 
Emissora de la Direcció DE CULTURA i antena per la central de comunicacions  
Emissora de la Creu Roja  
1 exemplar del Pla Específic Municipal per Les Santes de Mataró 

 
 
CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA) 
 

Lloc Policia Local 

Adreça Plaça Granollers, 11  -   08302 – MATARÓ 

Telèfon 93.7582333  -  092  

Fax 93.7582332 

Altres comunicacions Emissora de Protecció Civil que comunica amb altres grups  

Protocols Fitxa d’actuació núm. 1 - Directori telefònic 

 
Funcions 
 

 Notificar qualsevol alarma a Bombers.  
 Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 
 Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma. 
 Posar en marxa els avisos d'activació del Pla Específic Municipal per Les Santes. 
 Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 
 Un cop activat el CECOPAL,  aquest podrà exercir de CRA. 
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CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL  
 

Lloc Policia Local 

Adreça Plaça Granollers, 11 

Telèfon 937.582.333  

Fax 937.582.203 

Recursos Salons, despatxos, ordinadors, mitjans de 
comunicació, etc. 

 
 
Funcions 

 
 És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel Director del 

PEM LES SANTES i des de on es dirigeix i es coordina les actuacions dels Grups Locals 
d’Actuació. 

 Notificar al Comitè Municipal de l’emergència i al CRA l'activació i la desactivació del Pla 
Específic Municipal per Les Santes.  

 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla Específic Municipal 
per Les Santes.  

 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT). 

 Facilitar, si s'escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons 
les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència.  

 Assegurar la transmissió de la informació i les ordres donades per la Direcció del Pla als grups 
operatius municipals i activar els grups, els mitjans i els 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. 

   
 
 
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 
PROCICAT. 

 

Adreça Passeig de Sant Joan 43, Barcelona 

Teléfon 93 551 72 85 

Fax 93 551 72 86 

E-mail 
 
cecat@gencat.cat 
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ALTRES CENTRES 
 
CENTRE D’ATENCIÓ CIUTADANA I D’INFORMACIÓ PER VOLUNTARIS 
 
El centre on s’atendrà als ciutadans i a on s’informarà i atendrà als voluntaris és: 
 

Lloc OFIAC 

Adreça La Riera 

Telèfon 937582100 – 010 

Fax 937582472 

Altres comunicacions Emissora Protecció civil comunicada 
amb altres grups, altres emissores 

Protocols, fitxes 
d’actuació, etc. 

Directori telefònic 

 
Funcions:  (veure les funcions del Subgrup Local d’atenció ciutadana) 
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5.   OPERATIVITAT 

 

5.1  PROCEDIMENTS GENERALS 

5.1.1  ACTUACIONS GENERALS 

 
A fi de poder garantir la seguretat i l’actuació per emergències durant la realització del actes de les 
festes de Les Santes s’han adoptat les mesures preventives següents: 
 

 redacció, aprovació, homologació i implantació del Pla Específic Municipal per Les Santes 
dins del Pla de protecció civil  municipal. 

 la implantació d’un CECOPAL que permet interrelacionar el sistema de coordinació 
ordinària de Les Santes amb el sistema de coordinació per emergències previst i estipulat 
en el PEM SANTES (apartat 1.2.2.1) 

 el desplegament d’un serveis i mitjans preventius (apartat 1.2.2.2.) 
 l’aplicació d’unes mesures concretes de seguretat i protecció (apartat 1.2.2.3.)  

 
La interfase entre el sistema de coordinació pel funcionament ordinari de Les Santes i el sistema de 
coordinació per emergències establert en el PEM SANTES consisteix en el següent: 

 
 quan el Coordinador de Les Santes o el Coordinador de Les Santes Esportives rebi l’avís 

d’incidència s’activarà i ho notificarà a la Policia Local o a la Cap de Protecció Civil i s’activarà 
el PEM Santes en alerta. 

 
 abans que el Coordinador de Les Santes o el Coordinador de Les Santes Esportives doni 

l’ordre d’inici dels actes de Les Santes, aquest haurà de tenir també el vist-i-plau de la 
Policia Local o de la Cap de Protecció Civil (d’acord amb el PEM SANTES). 

  
 en el cas que el Coordinador de Les Santes o el Coordinador de Les Santes Esportives 

tipifiqui una emergència s’activarà el PEM SANTES en emergència  
 

 en el cas que la responsable del CECOPAL i Coordinadora municipal de l’emergència (d’acord 
amb el PEM SANTES) tipifiqui una incidència com de nivell 2 -d’acord amb el funcionament 
ordinari de Les Santes - s’activarà el PEM SANTES en emergència      

 
 l’activació del PEM SANTES en alerta significarà que: 

 
- el PEM SANTES romandrà en alerta (a través de la Coordinadora municipal de 

l’emergència i responsable del CECOPAL) i en principi no actuarà fins que no hagi de 
fer una avaluació de la situació per decidir si s’ha d’activar en emergència o no.  

 
- el sistema de coordinació del funcionament ordinari de Les Santes és el que donarà 

resposta a totes aquelles situacions tipificades com: 
 

ordinàries (alerta) 
incidencies importants (emergències)  
 

 l’activació del PEM SANTES en emergència  significarà que: 
 

- el sistema de coordinació del funcionament ordinari de Les Santes es posarà a 
disposició i passarà a dependre funcionalment, sense oblidar les respectives funcions 
i responsabilitats, del Responsable municipal de l’emergència – Director del 
PEM SANTES.  

 
- els mitjans humans i materials previstos i desplegats pel funcionament ordinari de 

Les Santes i de les Santes Esportives, s’integraran al PEM SANTES sota la forma de 
Grup específic del risc, i la Coordinació General de les Santes o de les Santes 
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esportives passarà a ser el Cap del Grup.   
 
- la informació al públic, veïns i població en general es farà d’acord i a través del 

Gabinet Local d’Informació. 
 

 

5.1.2  PROCEDIMENTS D'ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS 

 
Detecció i notificació d'un accident 

 
Els avisos de risc que rebi el CECOPAL han de comunicar-se a:  

 
- Bombers de la Generalitat de Catalunya  - telèfon 112 
- Serveis d’emergències (sanitaris, seguretat, ...)  (veure llistat de telèfons d’emergències) 

 
Procediments d’activació 
 
L’Alcalde activarà el Pla Específic Municipal per Les Santes mitjançant el procediment establert 
en aquest pla, directament o a proposta de la Tècnica de protecció civil municipal. 
 
En el cas que s’activi el Pla PROCICAT, la interfase entre aquest Pla i el PEM SANTES 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 PROCICAT.  
 La Coordinació amb el director del Pla PROCICAT. 
 La configuració dels grups locals establerts, adaptada a l’activació del Pla PROCICAT, amb la 

integració dels Grups Locals d’Actuació en els Grups Actuants del Pla PROCICAT i al sistema 
de coordinació previst en aquest pla. 

 
En produir-se l’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes, s’ha de procedir a: 
 

 La constitució del Comitè d’Emergències. 
 L’avís d’activació als Caps dels Grups Locals.  
 La constitució dels Grups Locals d’Actuació i del CECOPAL. 
 La informació a la població sobre l’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes i de les 

mesures de protecció a seguir d’acord amb les indicacions del Director del Pla. 
 En cas de que es constitueixi un CCA, l’establiment d’un contacte permanent entre el CCA, el 

CECOPAL i el CECAT.  
 La mobilització dels recursos assignats al Pla Específic Municipal per Les Santes. 
 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 Consell Assessor de l’emergència. A criteri 
del Director del Pla/Responsable municipal de l’emergència es mobilitzaran els 
Grups Locals que es cregui oportú. S’instaurarà el CECOPAL. 

  
 Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de 

l’emergència al CECOPAL i la mobilització dels Grups Locals d’Actuació establerts 
en aquest Pla. 

 
 
Procediments d’actuació 
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Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els Grups Locals, el Director del 
Pla Específic Municipal per Les Santes ha de mantenir el contacte permanent amb el CCA, en cas que 
s’hagi implantat, i amb els responsables dels PAU’s que s’hagin activat. 
 
(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2. Fitxes 
d’actuació). 
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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: el Director del Pla, d'acord amb el Coordinador municipal de l’emergència, o bé el 
Cap del Grup d'Intervenció (Bombers) . 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'avís: el Grup Local d'Ordre i avisos a la població. 
 
El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l’annex 1, punt 3. 
 
Destinataris de l'avís i mitjans a utilitzar (elements vulnerables inclosos en el punt 2.3): 
 

ELEMENT VULNERABLE NOM DE L’ÀREA  MITJÀ D'AVÍS 

Participants a les activitats de 
Les Santes i Públic assistent 

Recorreguts i àrees d’influència 
dels recorreguts de les activitats 

de Les Santes 
A través de la Policia local 

Població en general Municipi de Mataró A través de la Policia local 
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TELÈFONS I XARXA DE TRANSMISSIONS DE LES SANTES 
 

FUNCIÓ – RESPONSABILITAT 
 

NOM COGNOM PROCEDÈNCIA TELÈFON3 EMISSO

RA4 

PC DIR
ECC
IÓ 
DE 

CUL
TUR

A 

Responsables de la Direcció DE CULTURA 

Coordinadora General de  
Les Santes 

Glòria  Brusati  Directora de Cultura    

Coordinadora Santes Pilar Soler Cap de Festes i 
Territori (Cultura) 

   

Coordinador (suplent) Santes Joan Salom Coordinador tècnic de 
producció (Cultura) 

 si  

Responsables d’Esports 

Coordinador General de  
Les Santes Esportives 

Pere  Robert Director d’Esports    

Coordinadora Santes Esportives Mayra Botey Cap secció Lleure i 
Esport 

   

Coordinador (suplent) Santes 
Esportives 

Salvador Grabolosa Activitats Esportives    

Responsables del CECOPAL  i dels serveis externs  

Coordinació CECOPAL Carlota Dicenta Cap de Protecció Civil  si si 

Responsables dels Equips de suport (ES) 

Responsable equips de suport Josep 
Maria 

Ramon Equips de Suport    

Substitut responsable dels 
equips de suport 

David Sans Equips de Suport    

Responsable dels Voluntaris pel Futur 

Responsable Voluntaris per al 
Futur 

Marcela Enrique Salgado  Associació Voluntaris 
pel Futur 

   

RESPONSABLES ACTES SANTES  

Veure annexos específics: 
 

DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes.  
DOCUMENT D – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 

 

 
 
 
 
 

                                                      
3 El telèfon mòbil només s’utilitzarà en cas de conversa o informació d’ús restringit  
4 Emissora PC – emissora de protecció civil  /  Emissora de Cultura   
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5.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ: CONFINAMENT I EVACUACIÓ  

 

5.1.4.1  CONFINAMENT 

 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar el confinament de la població: el Director del Pla, d'acord amb 
el Coordinador municipal de l’emergència o bé el Cap del Grup d'Intervenció.(Bombers) 
 
Direcció i coordinació de les tasques de la decisió d'efectuar el confinament de la població: el Grup 
Local d'Ordre i avisos a la població. 
 

5.1.4.2  EVACUACIÓ I ACOLLIDA 

 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: el Director del Pla, d'acord amb el 
Coordinador municipal de l’emergència o bé el Cap del Grup d'Intervenció.(Bombers) 
 
Direcció i coordinació de les tasques l'evacuació de la població: el Grup Local d'Ordre i avisos a la 
població. 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'acollida: el Grup Local d'Ordre i avisos a la població amb el 
suport del Grup Local Logístic, d’Acollida i d’Atenció Ciutadana 
 
Relació de mitjans de transport: vegeu l’annex general 1 del Pla de protecció civil municipal, el 
Catàleg de mitjans i recursos. En cas de necessitar més mitjans, s’han de sol·licitar al Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 
 
 
* dependrà del tipus de risc/emergència i de l’àmbit territorial d’afectació que es determinarà en el 
moment de la crisi. 
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5.1.4.3  CONTROL D’ACCESSOS 

 
El control d’accessos es definirà d’acord amb la localització i les característiques de l’emergència i 
sobretot s’executarà en funció de les vies principals d’accés a la zona. 
 

5.1.5   INTERFASE AMB ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ  

 
Els edificis, instal·lacions, etc. que es troben a prop d’on es realitzaran LES SANTES o bé donen suport 
logístic als actes de Les Santes i tenen un Pla d’Autoprotecció són:   
 

PAU NOM DEL RESPONSABLE 
 

TELÈFON MECANISMES D’INTERFASE 
(NOTIFICACIÓ) 
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5.2   FITXES D'ACTUACIÓ 

 

FITXA 
D'ACTUACIÓ 

1 

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)  

Responsable: Cap de torn de policia local 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES  

 
FUNCIONS / ACCIONS 

1. Avís del sinistre o previsió de risc 
 
Alerta i emergència 

2. Ha d’anotar les dades. 
3. Ha d’avisar: 

 Els BOMBERS 112 (en cas que l’avís no l’hagin fet ells) 
 El Coordinador Municipal de l’emergència (Cap de protecció civil) i al Conseller delegat de 

seguretat i prevenció  
 Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre 

4. Obtenir informació a través de la Policia Local. 
5. Quan el Pla s’activi en alerta o emergència, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el 

Gabinet Local d’Informació. 
 
MITJANS I RECURSOS 

 Comunicacions: Emissora de protecció civil, emissores de al Policia local, fax, internet, intranet i 
emissores de Grup local logístic 

 clauer municipal 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 CRA / CECOPAL (depèn de l’hora) 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistat telefònic 
 Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits. 
 
 

 

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 TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ 

BOMBERS CAP DE GUÀRDIA Control: 112 

  Feina: 93.757.86.86 

Alcalde DAVID BOTE PAZ Feina:  

  Mòbil:  

Regidor de Via Pública NÚRIA MORENO ROMERO Feina:  

  Mòbil:  

Coordinadora municipal CARLOTA DICENTA Feina:  

de l’emergència  Mòbil:  

Cap del Gabinet 
d’Informació 

ANA VILLAVERDE Feina: 
 

  Mòbil:  
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RESPONSABLE NOM TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ 

Cap del Grup Local d’Ordre  MATEO SANCHEZ Feina:  

i Avisos a la Població  Mòbil:  

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

EL CAP DE LA  BRIGADA DELS  Feina:  

 BOMBERS DE LA 
GENERALITAT(*) 

Mòbil:  

 
 
 
 
 
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. 
 
 

Cap del Grup Local Logístic,   

d’Acollida i d’Atenció 
Ciutadana 

DAVID BOTE PAZ Feina:  

Mòbil: 
 

Cap del subgrup Local 
Logístic  

i de Suport 

JOAN CAMPMAJÓ Feina:  

Mòbil: 
 

Cap del subgrup Local 

d’Acollida 

ASUN MUÑOZ Feina:  

Mòbil:  

Cap del subgrup Local 
d’Atenció  

Ciutadana 

MIREIA RÀFOLS Feina:  

Mòbil: 
 

Cap del Grup Local Sanitari ASSUMPCIÓ PALACIOS Feina:  

Mòbil:  

Substitut del Grup Local 
d’Ordre 

I Avisos a la Població 

JESÚS REYES Feina:  

Mòbil: 
 

Substitut del Gabinet 
d’Informació 

EVA MANCERA Feina:  

Mòbil:  

Substitut del Grup Local 
Logístic,   

D’acollida i d’Atenció 
Ciutadana 

NÚRIA MORENO ROMERO Feina:  

Mòbil:  

Substitut del subgrup Local  

Logístic i de Suport 

JOAN CARBONELL Feina:  

Mòbil:  

Substitut del responsable  

subgrup Local d’Acollida 

LOLA RUIZ Feina:  

Mòbil:  

Substitut del subgrup Local  

d’Atenció Ciutadana 

FINA MORENO Feina:  

Mòbil:  

Substitut Cap del Grup 
Local Sanitari 

ASSUMPTA LLUCH Feina:  

Mòbil:  

Substitut del Grup Local  

d’Intervenció 

CAP DE GUARDIA 

BOMBERS(*) 

Feina:  

Mòbil:  
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Coordinador de Creu Roja SANTI DE ARCOS Feina:  

Mòbil:  

Responsable Grup La Pau VICENÇ CHICHARRO Feina:  

Mòbil:  
(*) La seva activació i suport es farà d’acord i sense perjudici del previst i dels requeriments del Pla 
PROCICAT 
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TELÈFONS I XARXA DE TRANSMISSIONS DE LES SANTES 
 

FUNCIÓ – RESPONSABILITAT 
 

NOM COGNOM PROCEDÈNCIA TELÈFON5 EMISSO

RA6 

PC CUL 

Responsables de Cultura 

Coordinadora General de  
Les Santes 

Glòria  Brusati Directora de Cultura    

Coordinadora Santes Pilar Soler Cap de Festes i 
Territori de Cultura 

   

Coordinador (suplent) Santes Joan Salom Coordinador tècnic de 
producció de Cultura 

 si  

Responsables d’Esports 

Coordinador General de  
Les Santes Esportives 

Pere  Robert Director d’Esports    

Coordinadora Santes Esportives Mayra Botey Cap secció Lleure i 
Esport 

   

Coordinador (suplent) Santes 
Esportives 

Salvador  Grabolosa Activitats Esportives    

Responsables del CECOPAL  i dels serveis externs  

Coordinació CECOPAL Carlota Dicenta Cap de Protecció Civil  si si 

Responsables dels Equips de suport (ES) 

Responsable equips de suport Josep 
Maria 

Ramon Equips de Suport    

Substitut responsable dels 
equips de suport 

David Sans Equips de Suport    

Responsable dels Voluntaris pel Futur 

Responsable Voluntaris per al 
Futur 

Maria A. Joan  Associació Voluntaris 
pel Futur 

   

RESPONSABLES ACTES SANTES  

Veure annexos específics: 
 

DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes.  
DOCUMENT D – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes. 

 

 

                                                      
5 El telèfon mòbil només s’utilitzarà en cas de conversa o informació d’ús restringit  
6 Emissora P.C – emissora de protecció civil  /  Emissora IMAC – emissora del Institut Municipal d’Acció Cultural   
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ALTRES TELÈFONS 

NOM TELÈFONS 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES 

CRA-CENTRE RECEPTOR D’ALARMES -  MATARÓ   092 93-758.23.33  

CECOPAL  93.758.23.33   

URGÈNCIES SANITÀRIES 112     

POLICIA LOCAL   092 93-758.23.33  

MOSSOS D’ESQUADRA  112     93.741.81.00  

PARC DE BOMBERS DE MATARÓ  93.757.86.86    

EMERGÈNCIES  112   

CECAT 93.551.72.85   

ALTRES TELEFONS 

AUTOCARS CASAS 93.798.11.00   

HOSPITAL 93.741.77.00   

DIRECCIÓ DE CULTURA 93.758.23.61   

TAXIS 93.798.60.60   
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FITXA D'ACTUACIÓ 
2 

ALCALDE 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES  

 
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). 
2. N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació): 

- Ha de determinar amb exactitud l’abast de la situació d’emergències 
- Les persones afectades. 
- Els danys materials 
- L’estat de les vies d'accés... 

3. Ha de contactar amb el CECAT (telèfon: 93.551.72.85 – fax: 93.551.72.86 - correu electrònic: 
cecat@gencat.cat )  per tal de: 

- Confirmar l'avís, ampliar i contrastar la informació. 
- Donar els telèfons de contacte de l'Ajuntament i del CECOPAL.  

 
Alerta 

4. Ha de donar l’ordre perquè es prenguin les mesures preventives necessàries. 
5. Ha de donar l’ordre d’activar formalment el PEM SANTES en el nivell d’alerta i encomanar al CRA 

l'avís/comunicació als membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta 
a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT. 

6. Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL. 
7. Ha de mantenir el contacte amb el CECOPAL.   
8. Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. 
 
Emergència  

9. Ha d’activar el PEM SANTES 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.  

10. Amb el Comitè municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació. 
11. Ha de preparar el CECOPAL per utilitzar-lo com a centre d'operacions. Ha d’ampliar, si és  possible, les 

línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 
12. Ha d’avaluar els possibles riscos a la població. 
13. Ha de preveure amb el cap de Bombers els possibles confinament/evacuacions i posterior acollida dels 

elements vulnerables. 
14. Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre. 
15. En cas d’activació del PROCICAT, 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. 

16. Ha de fer el seguiment de l’emergència des del CECOPAL. Al llarg de l'emergència ha de mantenir 
un contacte amb el CCA per fer el seguiment de la situació.  

17. Ha de recollir informació i ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l’emergència  
 
MITJANS I RECURSOS 

 Els propis de l’Ajuntament. 
 Serveis, empreses i persones del municipi. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

mailto:cecat@gencat.cat
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 CECOPAL  (Sala de crisi de la Policia local)   
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Cartografia general i cartografia específica. 
 Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament. 
 Criteris d’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes.   
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FITXA D'ACTUACIÓ 
3 

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES  
 
FUNCIONS / ACCIONS 

1. Avís del sinistre o previsió de risc. 
2. Fer-ne una valoració inicial. 
 
Alerta 

3. Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment. 
4. Quan es posi en marxa el CECOPAL es desplaçarà al CECOPAL per coordinar i gestionar el seu 

funcionament. 
5. Ha de mantenir el contacte amb el Responsable municipal de l’emergència per dir-li com 

evoluciona l’activitat. 
6. Si ho creu convenient, ha de suggerir al Responsable del Pla al Regidor de Via Pública 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). 

7. Quan s’activi el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT(telèfon: 93.551.72.85 – fax: 93.551.72.86 - 
correu electrònic: cecat@gencat.cat  

 
Emergència  

8. Ha d’avisar el responsable del Pla al Regidor de Via Pública. 
9. Ha de suggerir al responsable del Pla al Regidor de Via Pública de donar l’ordre d’avisar aquelles 

persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o 
d’intervenir en el sinistre. 

3. Ha d’integrar la direcció i els mitjans assignats al funcionament ordinari de Les Santes a través 
de la constitució del  Grup local  de  risc.  

4. Ha de coordinar als serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures 
preventives. 

5. Ha de dirigir-se al CECOPAL. 
10. Ha de comunicar al CECAT (telèfon: 93.551.72.85 – fax: 93.551.72.86 - correu electrònic: 

cecat@gencat.cat ) l’activació del Pla. 
 
MITJANS I RECURSOS 

 Comunicacions: emissores portàtil de protecció civil, telèfon fix i mòbil, internet i correu 
electrònic 

 ordinadors 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 al CECOPAL (Sala de crisi de la Policia local)    
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistats telefònics. 
 Cartografia general i cartografia específica. 
 Models de comunicats. 
 Criteris d’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes.   
 

 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:cecat@gencat.cat
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

4 
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES 

 

 Ha de contactar amb al Regidor de Via Pública. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si ho 
creu  necessari es desplaçarà al CECOPAL. 

 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 llocs aïllats o mal comunicats. Ha de considerar 
si cal el confinament / l’evacuació. Vegeu “sistemes d’avís a la població” i “mesures de protecció a 
la població: confinament i evacuació  i el quadre d'elements vulnerables del punt  2. 

 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 consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans. 
 Ha de demanar a l'alcalde, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al CECAT 
 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el responsable del Subgrup local d’acollida, el 

centre d'acollida corresponent. (Consulteu el capítol 5.1.4.) 
 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 a la població directament afectada, a la població que es troba en el 
lloc de l’emergència. 

 Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als llocs aïllats o mal comunicats 
 Ha de comprovar l'operativitat dels mitjans d'avís i informació.  
 
MITJANS I RECURSOS 

 Vehicles, grua i vehicle tot terreny 
 Emissora de protecció civil, emissora policia local 
 Tanques i senyals 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 En cas que sigui necessari al CECOPAL (Sala de crisi de la Policia local)    
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Cartografia, llistats telefònics 
 un exemplar del Pla Específic Municipal per Les Santes.   
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FITXA D'ACTUACIÓ 
5 

CAP DEL SUBGRUP LOCAL 
LOGÍSTIC I DE SUPORT 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde constitueix 

el CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic, d’Acollida i d’Atenció 

Ciutadana. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 
(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l'alcalde.)  
3. Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi 

(vegeu l’annex de directori telefònic). 
4. Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla PROCICAT per gestionar de mutu acord la demanda 

dels recursos necessaris, públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren 
en l'annex de directori telefònic. 

5. Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 
La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (telèfon: 93.551.72.85 – 
fax: 93.551.72.86 - correu electrònic: cecat@gencat.cat  
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 
6. Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida. 
7. Ha de preveure, juntament amb el subgrup Logístic d’Acollida del Pla PROCICAT l'avituallament 

de centre d'acollida.  
8. Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 

 Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 
 Rebre i distribuir l’avituallament. 

9. Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic d’Acollida del Pla PROCICAT el reforç de 
comunicacions del centre d'acollida. 

10. Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla, 
possibles atencions en el/s centre/s d'acollida. 

 
 
MITJANS I RECURSOS 
 Cap del grup: comunicacions i fitxa d’actuació amb directori telefònic. 
 Grup: recursos habituals de les Àrees afectades i recursos extraordinaris mobilitzables. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 CECOPAL 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 Directori telefònic 
 Catàleg de mitjans i recursos 
 

mailto:cecat@gencat.cat
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FITXA D'ACTUACIÓ 
6 

CAP DEL SUBGRUP LOCAL 
D’ACOLLIDA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
11. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde constitueix 

el CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
12. Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic, d’Acollida i d’Atenció 

Ciutadana. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 
(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l'alcalde.)  
13. Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi 

(vegeu l’annex de directori telefònic). 
14. Ha de contactar amb el Grup Logístic i de suport del Pla PROCICAT per  gestionar de mutu acord 

la demanda dels recursos necessaris, públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i 
que figuren en l'annex de directori telefònic. 

15. Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 
La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (telèfon: 93.551.72.85 – 
fax: 93.551.72.86 - correu electrònic: cecat@gencat.cat). 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 
16. 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 . 
17. Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s  
18. Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida. 
19. Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic i de suport del Pla PROCICAT l'avituallament de 

centre d'acollida.  
20. 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. 

21. 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. 

22. Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d’acord amb l'alcalde, ha de demanar la participació 
de veïns del municipi. 

23. Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic i de suport del Pla PROCICAT el reforç de 
comunicacions del centre d'acollida. 

24. Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla, 
possibles atencions en el/s centre/s d'acollida. 

 
 
MITJANS I RECURSOS 
 Cap del grup: comunicacions i fitxa d’actuació amb directori telefònic. 
 Grup: recursos habituals de les Àrees afectades i recursos extraordinaris mobilitzables. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 Directori telefònic 
 Catàleg de mitjans i recursos 

mailto:cecat@gencat.cat
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FITXA 
D’ACTUACIÓ 

7 

CAP DEL SUBGRUP LOCAL D’ATENCIÓ CIUTADANA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES 
 
FUNCIONS / ACCIONS  
 
 Ha de contactar amb al Regidor de Via Pública. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 

l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 
 Ha de constituir, si cal, el subgrup Local d’Atenció Ciutadana. 
 
ACCIONS PER A LES ACCIONS D’ATENCIÓ CIUTADANA  
 
 Ha de centralitzar la informació sobre les persones afectades (ferits, morts, hospitalitzats, 

evacuats, ...) 
 Ha d’informar als familiars dels ciutadans personalment.  
 Ha d’establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament cercant informació, bé 

desplaçant-s'hi,o bé per telèfon 
 Ha d’atendre a la població afectada sempre i quan no es tracti de persones que requereixin 

atenció sanitària (Grup Local Sanitari) o bé persones que hagin estat evacuades i acollides en 
els locals d’alberg organitzats (Subgrup Local d’Acollida) 

 
    ACCIONS PER A LES DE GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT 
 
 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 prous, d'acord amb l'alcalde, ha de demanar la participació 
de veïns del municipi. 

 Ha de cercar l’ajudant de registre i l’ajudant d’informació. 
 
AJUDANT DE REGISTRE 
 Seleccionar els voluntaris i dividir-los per als diferents grups locals que es precisin. 
 Organitzar els voluntaris en unitats operatives i distribuir-los on facin falta. 
 Organitzar els relleus de les unitats operatives. 
 Comprovar el retorn de cada voluntari. 
 
AJUDANT D’INFORMACIÓ 
 Organitzar l’ inscripció de voluntaris que arriben. 
 Informar i atendre els que s’esperen. 
 Trucar als grups de relleu que han quedat a la reraguarda. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 Telèfons i emissora portàtil de protecció civil 
 Ordinadors, Fax 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
OFIAC, a la Riera 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 Llistat telefònic 
 Un exemplar del PEM Santes. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

8 
CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES  
 
FUNCIONS / ACCIONS  

 Una vegada declarada l’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes, el responsable del 
Grup ha de destinar assistència sanitària al lloc de l’emergència 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. 

 Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic, d’Acollida i d’Atenció 
Ciutadana, l’assistència sanitària de les persones evacuades als llocs d’acollida del municipi.  

 
 
MITJANS I RECURSOS 

 Telèfons i emissora portàtil de protecció civil 
 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 En cas que sigui necessari al CECOPAL (Sala de crisi de la Policia local)   
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistat telefònic 
 Un exemplar del Pla Específic Municipal per Les Santes.  
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

9 
GABINET LOCAL D’INFORMACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA DURANT LES SANTES  
 
FUNCIONS / ACCIONS  

 Una vegada declarada l’activació del Pla Específic Municipal per Les Santes en emergència ha de 
contactar amb el Responsable municipal de l’emergència. 

 Ha de demanar-li informació i instruccions. Si ho creu  necessari es desplaçarà al CECOPAL. 
 Ha de constituir el Gabinet d’Informació i contactar amb els mitjans d’informació. 
 Ha de difondre els missatges a la població que indiqui el responsable municipal. 
 
MITJANS I RECURSOS 

 Telèfons, e-mails, ordinadors, Fax, fotocopiadora i material d’oficina divers. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 En cas que sigui necessari al CECOPAL (Sala de crisi de la Policia local)  i a les Oficines de premsa 
de l’Ajuntament. 

 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistat telefònic, cartografia i consells d’autoprotecció 
 un exemplar del Pla Específic Municipal per Les Santes.  
 
 

 
 
 
 



                                                            Pla de protecció civil de Mataró                               Servei de Protecció Civil 

PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER SANTES 

Pla de protecció civil de Mataró  – Pla específic municipal per Les Santes                                     juliol 2015 

             84 

6.   ANNEXOS ESPECÍFICS 

 

DOCUMENT A 

 

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 

 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL  PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LES SANTES  EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA 
 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ 
....................................................,  pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 

L’ALERTA en el municipi, a causa de/d’ ........................................ 

O 

ACTIVAT el Pla Específic Municipal per Les Santes  EN ALERTA/EMERGÈNCIA, a causa de/d’ 
........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 
Les mesures previstes són: 
  
  
  
  
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 200.. 
 

 

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LES SANTES  
 
 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ 
...................................................., pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, 
 
DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla Específic Municipal per Les Santes, a causa de/d’ ........................................, 
i la tornada a la normalitat. 

 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 

.......................................................,       de/d’                          de 200.. 

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

BAN 
ORDRE D’EVACUACIÓ 
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L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels 
carrers / les zones).................... Seguiu les instruccions: 

......... 

......... 

........ 
 

 
 

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: 
....... 
........ 
....... 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem 
informats. 
  

 
 

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. 

 
 

DOCUMENT B 

 

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC: NORMES GENERALS D’ACTUACIÓ DELS 
PARTICIPANTS PER LA SEGURETAT DE L’ACTIVITAT   
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La realització dels actes de Les Santes implica que els participants, d’acord amb el PEM SANTES, 
estan obligats a complir les normes generals d’actuació següents:   
 
▪  RECOMANACIONS A LES FIGURES DE FOC PARTICIPANTS 
 

Amb caràcter general, els membres dels Grups de Foc han de respectar els mesures de seguretat 
següents: 
 

 s’han d’utilitzar vestits i calçat resistent al foc i fer servir els complements necessaris per 
deixar la menor part possible de cos sense cobrir per evitar-ne danys 

 s’ha de mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors 
de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrera del grup de 
foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada 
sobre l’espatlla en una bossa no hermètica (fàcil d’obrir i de manera que es pugui 
despenjar amb tota facilitat).  

 s’ha de mantenir les distàncies de seguretat respecte d’altres grups de foc o d’altres 
intervinents en la celebració 

 s’ha de mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors 
 s’ha de respectar el recorregut definit per l’actuació i no envair els llocs a on hi ha 

espectadors, els portals o llocs similars.   
 els articles pirotècnics no podran ser manipulats per persones que es trobin sota els 

efectes de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents   
 s’haurà de complir l’actuació, itinerari, horaris, ... autoritzats (d’acord amb la sol.licitud 

per a l’autorització del correfocs i el Pla d’Autoprotecció del correfoc) i els requisits 
exigits per l’autorització municipal.  

 per a la construcció de dracs, s’evitarà els materials molt inflamables. S’evitarà, també, 
la concentració de punts de foc i de les càrregues de pólvora en el bestiari de foc.  

 no portar les metxes, la pólvora o les “carretilles” a les butxaques. Guardar el material en 
un lloc segur i en caixes adequades (de fusta, metàl·liques, etc ) amb ventilació i amb 
tancament no hermètic, lluny de les aglomeracions i de qualsevol font capaç de provocar 
guspires, flames o gasos calents. Las metxa haurà d’anar coberta mitjançant un caputxó 
homologat fins al moment que sigui encesa 

 només es podrà cremar foc per damunt del cap 
 no es podrà encendre ni entrar amb material pirotècnic encès als locals tancats o 

semioberts, com poden ser portals, porxades, etc. 
 els membres dels grups actuants i el públic participant no podran encendre foc ni fumar 

a prop dels contenidors de material pirotècnic. 
 
Pel què fa a les particularitats del correfoc Escapada a Negra Nit, els membres dels Grups de 
Foc:   
 

 els Grups de Foc han de tenir present que no es pot fer cap encesa a les vies 
d’evacuació, fora del recorregut, i si estant a mig cremar han d’evitar acostar-se als 
punts de càrrega de pirotècnia.  

 s’ha de seguir el recorregut previst i per tant no es podrà sortir del recorregut definit pel 
correfoc    

 quan les figures de foc estiguin en repòs mantindran les saques i contenidors de 
pirotècnia en un lloc segur o bé degudament protegits.  

 cap element podrà passar una cascada de retenció fins que aquesta s’hagi apagat 
 dins el recorregut no hi pot haver contenidors de pirotècnia d’ús col.lectiu que no hagin 

estat posats en coneixement i autoritzats per la Comissió de Foc (en aquest correfoc 
només hi ha una figura que porta un contenidor)  

 la posició de les saques i contenidors de material d’ús comú es senyalitzarà en cas que 
es consideri que constitueixen un perill evitable 

 en cas que s’encengui la pirotècnia s’hauran d’apartar i hauran d’apartar la gent i deixar 
que vagi cremant.  
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 els Grups de Foc han de seguir en tot moment les indicacions dels seus coordinadors de 
grup i dels personal de seguretat (Equips de Suport). 

 en cas d’incidènica, els Grups de Foc que hagin quedat immobilitzats esperaran les 
instruccions del CG. En cas que les instruccions siguin de tornar cap a l’Ajuntament, es 
farà el recorregut sense cremar foc, exceptuant que el CG indiqui el contrari.  

 
▪  RECOMANACIONS PER ALS PARTICIPANTS DELS ACTES ESPORTIUS 
 

Amb caràcter general, els membres participants als actes esportius han de respectar els mesures 
de seguretat següents: 
 

 Es demana la inscripció anticipada, per tal que es puguin adequar millor els serveis a les 
necessitats.  

 Qui no estigui acostumat a fer esport, serà convenient que es prepari durant els dies 
anteriors a l’acte esportiu. 

 Atenció al vostre equip i sabatilles; més que elegant ha de ser còmode i pràctic. 
 Convé que si voleu esmorzar ho féu almenys dues hores abans i que l'àpat no sigui 

abundant. 
 No cal recordar que l'important és participar; per tant, l'ordre d'arribada i el temps 

emprat en el recorregut no té cap mena de transcendència. 
 
 
 
(Veure annexos específics: DOCUMENT C  – Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les 
Santes. DOCUMENT D – Plans d’autoprotecció dels actes esportius de les Santes.)  
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DOCUMENT C 

 
 
 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DELS ACTES DE LES SANTES : 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “ANADA A LA CRIDA”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL “DESVETLLAMENT BELLUGOS”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL CORREFOC “ESCAPADA A NEGRA NIT”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL CORREFOC “CORREGUSPIRA”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “TRONADA DE FI DE MATINADES”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “ANADA A OFICI I DESFILADA”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DEL CORREFOC “LA PASSADA”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “ANADA A LA RESIDÈNCIA”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ “EL BALL DE DRACS”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “NO N’HI HA PROU!” 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ “ANEM A TANCAR”. 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE “TRONADA DE FI DE FESTA MAJOR”  
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DOCUMENT D 

 
 
 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DELS ACTES ESPORTIUS DE LES SANTES 2011 : 
 

- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ XXII TRAVESSA NEDANT AL PORT. 
- PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA XXXIII CURSA POPULAR LES SANTES. 

 
 
MEMORIA DE SEGURETAT: 

 
- V TORNEIG HANDBOL PLATJA MATARO 
- V MITJA MARATÓ PER RELLEUS  
- TORNEIG PETANCA LES SANTES 
- DESFILADA MAJORETTES I EXHIBICIÓ TWIRLING 
- EXHIBICIO GIMNÀSTICA 
- TORNEIG VOLEI PLATJA LES SANTES 
- TORNEIG DE PARTIDES LLAMPEC D'ESCACS PER EQUIPS 
- II TORNEIG RUGBY 7 PLATJA 
- 4X4 BEACH  KORFBALL MATARO 
- SESSIO OBERTA TAI TXI 
- CAMPIONAT ESPANYA JUVENIL FEMENI WATERPOLO 

 

 ALTRES DOCUMENTS  DE SEGURETAT: 
 
- VI TORNEIG HOQUEI SALA "LES SANTES" 
- V TORNEIG FUTSAL BASE LES SANTES 
- EXHIBICIÓ AIKIDO 
- 4T TALLER MARCIAL LES SANTES 
- FESTIVAL D'ESTIU DE PATINATGE 
- SINCROSANTES 2011 
- CAMPIONAT ESPANYA ABSOLUT NATACIO 
 - VII OPEN DOMINO LES SANTES 
- LES SANTES DE BILLAR 2011 
- XXXIX 12 HORES INTERNACIONALS DE PETANCA 
- 16È MEMORIAL ERNEST SIQUIER DE TIR 
- SESSIÓ OBERTA D'AQUADANCE 
- REGATA MARESME DE  VELA. TROFEU  LES SANTES 
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DOCUMENT E 

 

CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 

 

 
Veure annex específic:  
 
DOCUMENT C  – Protocols o Plans d’autoprotecció dels actes de foc de les Santes. 
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DOCUMENT F 

 

NORMATIVA DELS ACTES DE FOC 

 
La normativa bàsica que regula la realització d’espectacles públics amb actuacions dels Grups de Foc, 
des del punt de vista de la seguretat civil és la següent:  
 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
- Decret 210 /1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 

l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
- Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives. 
 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives. 
 
- Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’articles 

pirotècnics i cartutxeria. (BOE n. 113, de 8 de maig de 2010).  
 
- CMC/3659/2010, de 3 de novembre, reconeixement del caràcter religiós cultural i 

tradicional de les manifestacions festives amb ús de pirotècnia que se celebren a 
Catalunya. 
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NORMATIVA DELS ACTES ESPORTIUS 

 
La normativa bàsica que regula la realització d’actes esportius multitudinaris, des del punt de vista de 
la seguretat civil és la següent: 
 

 
 
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives.  
 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 

- Reial decret 7/2001, Reglament sobre responsabilitat civil i assegurança en 
la circulació de vehicles a motor. 

 
 Artículo 1.  “Seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a 

motor. 
1. Todo propietario de vehículo a motor que tenga su 
estacionamiento habitual en España, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 16, está obligado a 
suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro, por cada 
vehículo de que sea titular, mediante el que la entidad 
aseguradora cubra, en los ámbitos y con los límites fijados en 
este Reglamento para el aseguramiento de suscripción 
obligatoria, la responsabilidad civil prevista en el artículo 1 de 
la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, en su redacción modificada por la 
disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros 
privados.” 

 
- Real decreto 849/1993, Prestaciones mínimas del seguro obligatorio 

deportivo 
 

 Artículo 1.  “A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los seguros 
que suscriban, en su condición de tomadores del seguro, las 
Federaciones deportivas españolas o las Federaciones de 
ámbito autonómico integradas en ellas para los deportistas 
inscritos en las mismas, que participen en competiciones 
oficiales de ámbito estatal, cubrirán, en el ámbito de protección 
de los riesgos para la salud, los que sean derivados de la 
práctica deportiva en que el deportista asegurado esté 
federado, incluido el entrenamiento para la misma, y ello en los 
términos de los artículos 100, 105 y 106 de la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de Contrato de Seguro, y con arreglo, como 
mínimo, a las prestaciones que se detallan en el anexo del 
presente Real Decreto”. 

 
 Artículo 2.  “Es objeto del presente Real Decreto la regulación del seguro a 

que se refiere el artículo 59.2 de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y la determinación de las prestaciones 
que, como mínimo, ha de contener”. 

 
 Artículo 3.  Las Federaciones deportivas españolas y las de ámbito 

autonómico integradas en ellas entregarán al deportista 
asegurado, en el momento de expedición de la licencia 
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deportiva que habilita para la participación en competiciones 
oficiales de ámbito estatal y conjuntamente con ella, el 
certificado individual del seguro, que, como mínimo, contendrá 
menciones a la entidad aseguradora, al asegurado y al 
beneficiario, así como los riesgos incluidos y excluidos y las 
prestaciones garantizadas. Deberán facilitar, asimismo, a los 
deportistas asegurados, que lo soliciten, copia íntegra de la 
póliza de seguro concertada. 

 

- Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 
Llei de l’esport. 

 
- Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 
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AUTORITZACIÓ DELS ACTES DE FOC 

 
L’Entitat responsable ha de demanar la llicència / autorització municipal per poder realitzar l’actuació 
dels grups de foc, d’acord amb la normativa citada anteriorment.  
 

AUTORITZACIÓ DELS ACTES ESPORTIUS 

 
L’Entitat o club responsable ha de demanar la llicència / autorització municipal per poder realitzar 
l’acte esportiu, d’acord amb la normativa citada anteriorment.  
 

LLICÈNCIA MUNICIPAL (AJUNTAMENT)  

LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ  MUNICIPAL 
Acte organitzat per La Direcció de Cultura o La Direcció d’Esports, 

 

ASSEGURANÇA DELS ACTES DE LES SANTES 

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

La Direcció de Cultura o la Direcció d’Esports, acredita que hi ha concertat un contracte 
d’assegurança que cobreix el risc de responsabilitat civil per danys a les persones, a les coses i a 
la via pública i els seus elements. 

ASSEGURANÇA PER ACCIDENT 

La Direcció de Cultura o La Direcció d’Esports, acredita que hi ha concertat un contracte 
d’assegurança per accident de les persones que participen en l’organització de l’actuació. 

 

DOCUMENTACIÓ DE LES SANTES 

 

Direcció de Cultura: 
  

 Normes de seguretat (participants) 
 Normes de seguretat (públic) 
 Redacció de Procediment d’Autoprotecció, dels actes de foc 
 Redacció de Procediment d’Autoprotecció, dels actes esportius 
 Redacció de Procediment d’Autoprotecció, dels actes multitudinaris 
 Organigrama de funcionament 
 Carta informativa adreçada als serveis: SEM, CTSC, TSC, 061  
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7.  MITJANS I RECURSOS 

 

 
 

Pel que fa al Catàleg de mitjans i recursos i al Directori telefònic, el 
Pla Específic Municipal per Les Santes utilitzarà el Catàleg de mitjans i 
recursos i el Directori telefònic del Pla Bàsic d’Emergència Municipal de 
Mataró.    
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8. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENTDEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LES SANTES 

 

8.1 IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PEM SANTES 

 
programa per a la implantació del PEM SANTES   
 
Perquè el PEM SANTES sigui operatiu i eficaç haurà de ser implantat. Els Responsables de la 
implantació seran el Director del PEM SANTES i la Tècnica de Protecció Civil municipal.  
 
Els objectius de la implantació seran:  
 
 garantir que el desenvolupament de les activitats de Les Santes es faci d’acord amb els requisits 

tècnics descrits en el PEM SANTES i de manera especial amb tot allò que fa referència a les 
mesures de seguretat i al desplegament del sistema preventiu i de coordinació ordinària i per 
emergències. 

 
 donar a conèixer a totes aquelles persones que tenen una funció i o bé responsabilitat en la 

realització de les activitats de Les Santes i per tant en el PEM SANTES: les mesures de seguretat i 
el desplegament del sistema preventiu i de coordinació ordinària i per emergències de Les Santes. 

 
 
El programa tindrà en compte: 
 
 la implantació dels recursos tècnics descrits en el PEM SANTES perquè aquest pugui funcionar 

(CECOPAL, xarxa de transmissions, mesures de seguretat i sistema preventiu, ...) 
 la informació/formació de les persones actuants i o bé vinculades al PEM SANTES. 
 donar a conèixer el PEM SANTES als responsables del Pla de Protecció Civil de Mataró. 
 
El programa d’Implantació consistirà en una reunió formativa/informativa, dirigida pel 
Director del PEM SANTES, la Coordinadora municipal de l’emergència (la Tècnica del Servei Municipal 
de Protecció Civil) i la Coordinació general de Les Santes en la que hi participaran: 
 

 el Director del PEM SANTES i Responsable Municipal de l’emergència  
 els Caps dels Grups locals d’actuació del PEM SANTES  
 els responsables de l’organigrama de funcionament ordinari de les Santes 

o la Coordinadora General de Les Santes (Directora de la Direcció DE CULTURA) i el 
Coordinador General de les Santes Esportives (Director d’Esports) 

o el coordinador de Les Santes (Membres de la Direcció de Cultura ) i el coordinador de 
Les Santes Esportives (Membres d’Esports) 

o els Responsables dels Equips de Suport (ES)  
 els responsables del sistema preventiu de les Santes:  

o 1 responsable de la Policia local 
o 1 responsable dels Mossos d’Esquadra 
o 1 responsable del servei preventiu sanitari – Creu Roja  

 i, els responsables substituts. 
 El cap del servei de protecció civil de l’Ajuntament de Mataró 

 
Abans de l’iniciï de l’activitat, la Coordinadora municipal de l’emergència (la Cap del Servei Municipal 
de Protecció Civil) i la Coordinació general de Les Santes i de Les Santes Esportives realitzaran una 
reunió informativa sobre el sistema de coordinació previst pel PEM SANTES, el funcionament del 
CECOPAL i de la xarxa de transmissions per tal de comprovar i poder garantir l’eficàcia i operativitat 
del pla. Aquest exercici consistirà en la revisió de l’assumpció de funcions per part de les persones 
implicades i amb responsabilitats en l’activació del PEM SANTES i un exercici pràctic sobre el 
funcionament de la xarxa de transmissions.  
 
A més la Coordinació General de Les Santes ha de tenir en compte que, d’acord amb lo establert en el 
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PEM SANTES, ha de: 
 

 Fer una reunió formativa per a la implantació del PEM SANTES dirigida a tots els responsables 
que formen part de l’organigrama de funcionament ordinari de Les Santes.    

 Comunicar les Normes generals d’actuació dels participants per la seguretat de 
l’activitat als participants responsables del funcionament ordinari de les Santes.  

 Difondre els consells i instruccions dirigides al públic assistent. 
 

8.2  IMPLANTACIÓ DE MITJANS TÈCNICS I MILLORES DE SEGURETAT    

 
En relació amb la valoració de les condicions de seguretat de l’activitat, es recomana el següent: 
 

 Disminuir el risc de cremades derivades de l’ús de productes pirotècnics complint les mesures 
de seguretat establertes i fent un ús adequat d’aquestos productes.  

 Fer un anàlisi del risc individual, col·lectiu i d’emergències que presenten els actes de Les 
Santes, és a dir elaborar un informe sobre els actes i possibilitats de millora de les condicions 
de seguretat d’aquestos a fi de millorar la seva seguretat i adequació, si cal, a la normativa 
vigent.     

   

8.3  ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PEM SANTES   

 
El Pla Específic Municipal per Les Santes s’actualitzarà cada any quan es vulgui fer LES SANTES i 
es revisarà cada 4 anys, d’acord amb l’article 24 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya.  
 
La responsabilitat de la revisió serà del Servei de protecció civil municipal. 
 


