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Benvolgut alcalde, benvolguda alcaldessa, 

 

Des de Protecció Civil hem iniciat com cada any la campanya de prevenció i 

sensibilització davant dels riscos d’estiu. Per aquest motiu us fem arribar les principals 

informacions i novetats: 

 S’ha redissenyat la pàgina web de protecció civil incorporant un apartat específic 

per a l’àmbit professional, pensat en gran part per als municipis, on hi ha totes les 

eines de planificació i gestió, inclòs el material divulgatiu, i un apartat de novetats. 

També s’ha creat un apartat per a la ciutadania amb els consells d’autoprotecció. 

 A la web disposeu de tot el material divulgatiu de tots els riscos amb els consells 

d’autoprotecció i que us podeu descarregar. En l’annex disponible al final d’aquest 

escrit us facilitem els enllaços als diferents riscos greus de la campanya d’estiu.  

 Es disposarà de material divulgatiu (peces gràfiques) sobre  consells i 

recomanacions de seguretat per a festivals / concerts musicals, amb l’objectiu 

d’informar els joves i adolescents que assisteixen al concerts i a espais amb grans 

aglomeracions quins són els consells a seguir en cas d’incident.  

 Estarà disponible material de consells per gaudir d’un bany segur (platja, piscina i 

aigües interiors), tant en digital com imprès en format cartell.  

 Enguany tornem a disposar de polseres identificatives per a infants, per a grans 

esdeveniments, les quals són útils en cas de pèrdua. 

 També es disposa d’un apartat de mesures d’autoprotecció per a la revetlla. 

Per sol·licitar el material divulgatiu (polseres, cartells...) o personalitzar-ho i també per 

demanar informació o fer suggeriments sobre les campanyes de sensibilització podeu 

contactar-nos a l’adreça de correu sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat 

Us agrairem que feu difusió dels consells d’autoprotecció entre la vostra ciutadania per tal 

de fomentar hàbits i comportaments adequats davant les diferents situacions de risc. 

Recordeu que trobareu informació de manera continuada al Facebook i al Twitter 

@emergenciescat de la Direcció General de Protecció Civil. 

 

Finalment, us fem arribar el resum tècnic sobre el pla d’emergència per incendis 

forestals INFOCAT i us avancem el del pla d’emergència per inundacions INUNCAT per 

facilitar-vos la preparació o actualització dels vostres procediments municipals. 

 

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració. 

 

Cordialment, 

 

 

Mercè Salvat Guinjoan 

Directora general de Protecció Civil 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
mailto:sensibilitzacio.protecciocivil@gencat.cat
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/campanya_INFOCAT.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/campanya_inundacions.pdf
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Annex: Riscos d’estiu enllaços 

 
 

  
Incendis forestals 
interior.gencat.cat/incendisforestals 

 

 
Seguretat a les platges 
interior.gencat.cat/platges 
 

   
Episodis de calor 
interior.gencat.cat/onadadecalor 
  

Seguretat en el bany en piscines i aigües 
interiors 
interior.gencat.cat/banyinterior  

 

 
 
Pluges i tempestes fortes 
interior.gencat.cat/inundacions 

 

 
Revetlla segura 
interior.gencat.cat/revetlles 
 

  
Contaminació d’ozó 
interior.gencat.cat/atmosfera 

  
Grans aglomeracions de persones 
interior.gencat.cat/gransconcentracions 
 

 
 

 
Risquet, informació per a nens i 
nenes 
interior.gencat.at/webinfantil 

 Consells per a persones amb dificultats 
auditives 
interior.gencat.cat/consellspersonessorde
s 
 

 

 
Protecció Civil per a joves 
Protecció civil joves 
 
 
 

  

http://interior.gencat.cat/incendisforestals
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/platges2/
http://interior.gencat.cat/onadadecalor
http://interior.gencat.cat/banyinterior
http://interior.gencat.cat/inundacions
http://interior.gencat.cat/revetlles
http://interior.gencat.cat/atmosfera
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/grans_concentracions_persones/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/web-infantil/
http://interior.gencat.cat/consellspersonessordes
http://interior.gencat.cat/consellspersonessordes
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/campanya-joves/
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