CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE
MOVIMENTS SÍSMICS I TERRATRÈMOLS

Aquests moviments són l'alliberament d'energia de l'escorça de la Terra, que es manifesta en forma de
tremolor de terres. A Catalunya aquest risc és poc probable però no inexistent. Malgrat tot no es
preveu que un possible moviment sísmic a Girona superi els graus VII-VIII de l'escala d'intensitat MSK
(sobre XII de màxim).
Els terratrèmols, ara per ara, no es pot predir quan es produiran.
Hi ha el Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) que s'activaria si es
materialitzés aquest risc al nostre país.

MESURES PREVENTIVES

A l'estructura de l'edifici o l'exterior...
Reviseu, controleu i reforceu l'estat d'aquelles parts de les edificacions que primer es podrien
desprendre, com són xemeneies, alerons, balcons o aplacats de la façana.
Consulteu amb un tècnic qualsevol dubte que tingui sobre l'estat estructural de l'edifici.
Reviseu, així mateix, aquelles instal·lacions que poden trencar-se: xarxa elèctrica, conduccions
d'aigua, gas i sanejament.
No deixeu testos, materials o coses que puguin caure sobre persones a les finestres.
Comproveu que no hi hagi elements de la façana fermats deficientment (llums, rètols,
ornaments, etc.).
Mireu que els elements o instal·lacions exteriors estiguin ben subjectats i ferms (tendals,
porxos, para-sols, rètols, antenes, etc.).
Si feu reformes a casa vostra exigiu l'estricte aplicació de la normativa sismoresistent vigent en
la construcció.

Dins d'un edifici o habitatge...
Assegureu-vos de tenir els mobles penjats, o els complements, suficientment subjectats
(armaris, prestatges, miralls, quadres, làmpades, etc.).
Extremeu les precaucions pel que fa a la col·locació i subjecció d'objectes que puguin caure,
d’una manera especial dels més pesants i dels que poden trencar-se (ampolles, ceràmiques,
elements de decoració, etc.).
Tingueu especial cura amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi i efecte d'evitar
que es produeixin fuites o accidents.
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A partir d'aquests consells, és recomanable establir un mínim de normes d'autoprotecció per a
tots els membres de la família, per si es materialitza aquest risc:
-

Saber quins punts (i mobles) de l'habitatge són els més segurs si ens sorprèn un
terratrèmol.

-

Saber tallar el subministrament dels serveis, especialment del gas.

-

Saber que, en cas de necessitat d'ajut i emergència, podem trucar al 112. I a Girona ciutat
al 092.

-

Establir un punt de retrobament familiar, per si no són possibles les comunicacions
telefòniques a partir de la catàstrofe.

-

Conèixer la resta de consells de forma adequada segons les edats dels membres de la
família.

MESURES DAVANT D'UN TERRATRÈMOL

Recomanacions bàsiques en el moment de la sacsejada:
Si us trobeu dins d'un edifici...
No intenteu sortir. Quedeu-vos dins mentre duri la sacsejada. La majoria d'accidents es
produeixen per caiguda d'objectes quan s'intenta fugir.
Refugieu-vos sota una taula sòlida, en un angle de la paret, sota el marc d'una porta
(preferentment que no sigui d'un envà), o al costat d’una paret mestra o un pilar.
Intenteu estar lluny de finestres, miralls i vitrines que es poden trencar, i de mobles penjats i
prestatges que poden caure.

Si us trobeu al carrer...
Allunyeu-vos dels edificis; si no és possible, refugieu-vos en un portal.
Intenteu anar a zones obertes.
Intenteu apartar-vos d'arbres, fanals, semàfors, pals de la xarxa elèctrica o de telefonia, ponts,
viaductes i túnels.
Si esteu dins un vehicle, quedeu-vos-hi i allunyeu-vos de tot allò que perilli de caure.
Si us trobeu a la zona costanera, hi pot haver perill d'importants onades com a conseqüència
de sismes submarins. Allunyeu-vos de la costa (platja, port, roques), com a precaució, al més
aviat possible.

2

Recomanacions bàsiques després de la sacsejada:
Dins d'un edifici...
Tanqueu les claus generals de pas de les connexions d'aigua, llum i gas. Si observeu
desperfectes en les instal·lacions d'aquests serveis haureu d'avisar la companyia
subministradora corresponent.
Feu una comprovació ràpida de l'estat de la casa o d'allà on us trobeu. Si hi ha un petit incendi
intenteu apagar-lo. Si hi ha ferits, ateneu-los.
No fumeu. Eviteu l'ús d'espelmes, llumins o qualsevol tipus de flama, podria haver-hi una
explosió a causa de possibles fuites de gas.
Si us trobeu en el vostre domicili, intenteu agafar la documentació bàsica, roba d'abric, els
medicaments indispensables i una ràdio portàtil.
Evacueu l'edifici. No agafeu mai l'ascensor, ja que hi podeu quedar atrapats. Utilitzeu les
escales. Ajudeu en l'evacuació de persones grans, ferits i nens.

Al carrer...
Aneu a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Camineu pel mig del carrer, vigileu les
coses que poden caure. Estigueu separats dels edificis danyats i no intenteu entrar-hi.
Intenteu socórrer i atendre les possibles víctimes fins a l'arribada dels serveis d'emergència,
però no us arrisqueu inútilment. Col·laboreu amb les autoritats i els seus agents.
Encara que pot resultar difícil, intenteu crear un ambient de serenor. No feu córrer notícies no
fonamentades. No feu el curiós en les zones més afectades, és perillós i dificulta les tasques
de recuperació.
Eviteu ponts, viaductes, túnels, murs de contenció i qualsevol altra infraestructura viària, no
coneixem si han pogut quedar afectades pel moviment sísmic.
Tingueu cura amb els cables caiguts d'electricitat, telefonia, etc. No en toqueu cap.
Eviteu circular en cotxe. Cal donar preferència absoluta als serveis d'emergència i de rescat.
També pot haver-hi molt de perill pels danys a la mateixa calçada o presència d'obstacles.
Intentar fugir de la ciutat de forma massiva en cotxe és perillós, no sabem què ens podem
trobar i l'únic que podem provocar és un gran col·lapse.
Si teniu els vostres fills o filles a l'escola, confieu en el centre docent, ja procurarà per la
seguretat de l'alumnat. Si tothom intentés anar a buscar immediatament els seus fills a l'escola
es produiria un problema greu de circulació i una situació de risc afegit al carrer.
Heu de saber que es poden produir, immediatament, les anomenades rèpliques, que són
terratrèmols de menor intensitat però que poden ocasionar danys addicionals més o menys
importants.
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Quan torneu a casa...
No torneu a l'interior dels edificis fins que les autoritats no ho indiquin. No assumiu riscos
innecessaris. Si detecteu danys importants torneu a marxar.
Manteniu les precaucions necessàries pel que fa als possibles danys que hagin patit les
instal·lacions de gas, llum i aigua. Els riscos d'explosió, incendi o electrocució poden persistir.
Si ha resultat afectat l'edifici, un tècnic haurà d'analitzar els danys estructurals que ha sofert.
Porteu calçat adequat. Els vidres i objectes punxants del terra us poden fer mal.
Quan feu la valoració dels danys materials, tingueu cura amb tot allò que us pugui caure al
damunt. Tingueu especial precaució quan obriu les portes d'armaris i d'altres mobles.
Abans d'usar els serveis assegureu-vos que el clavegueram està en condicions.
En principi, per precaució, beveu aigua embotellada. No begueu aigua de pou, ni de fonts.
Si és necessari que us allotgeu en un alberg, sapigueu que els animals no hi podran anar.
Caldrà que els deixeu menjar i beure per a tres dies. Tingueu present que el comportament
dels animals de companyia pot ser agressiu després d'un terratrèmol.

En qualsevol cas...
Si és possible escolteu emissores de ràdio i de televisió, especialment les locals, per informarvos de l'evolució de la situació.
Seguiu les instruccions, recomanacions i consells que us donin les autoritats de Protecció
Civil.
Si no necessiteu ajuda urgent, no telefoneu. Deixeu les línies lliures per als equips
d'emergència, pot haver-hi un bloqueig del servei telefònic a causa de la saturació de
trucades.
Per qualsevol emergència dins Girona ciutat podeu trucar al 092. Si us trobeu fora, truqueu al
112.
Cal tenir present que després de viure un esdeveniment traumàtic a casa d'una catàstrofe,
determinades persones, especialment nens, poden necessitar un suport psicològic per
superar-ho.
Intenteu difondre aquests consells d'autoprotecció entre tots els membres de la vostra família.
Per a més informació sobre els terratrèmols, us podeu dirigir al web de l'Institut Geològic de Catalunya
http://www.igc.cat/
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