
L’estratègia de sensibilització a la 
població: l’autoprotecció

Jornada sobre la informació de terratrèmols



Marc legal

Article 3 - Finalitat
La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser 

afectats per risc, catàstrofes i calamitats públiques.

Article 35 - Preparació de la població
El Govern i les entitats locals han de portar a terme les activitats que calguin 

per a preparar la població davant situacions de risc col·lectiu greu, catàstrofes i 

calamitats públiques, especialment per mitjà de campanyes d’informació i 

divulgatives.

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya



COMUNICACIÓ DEL RISC

FOMENTAR LA  CULTURA 
DE PROTECCIÓ CIVIL

CONEIXEMENT DEL RISC: 
Informar de què es el que pot passar.

PREVENCIÓ
Informar de les mesures de protecció que cal prendre per reduir-los.

AUTOPROTECCIÓ
Proporcionar les eines i directrius perquè els ciutadans sàpiguen 
quines són les actuacions més adients per protegir-se.

COM ?

Preparar a la població 
davant  situacions 
d’emergència o risc 
col·lectiu  greu



ACCIONS PRÈVIES

• Disposar de les eines de planificació. 

SISMICAT / plans d’emergència municipal

• Col·laboració i suport d’experts (especialistes, grups 
actuants), per consensuar i unificar criteris i continguts de 
l’estratègia de comunicació (missatges, eines divulgatives i 
canals de difusió) 

• Percepció del risc, coneixements adquirits, inquietuds i 
requeriments de la població.



PÚBLIC I CANALS DE DIFUSIÓ

 Ajuntaments / Consells Comarcals

 Tècnics de protecció civil

 Voluntaris de protecció civil

 Entitats i organismes, tant públics com privats

 Centres docents

 Joventut

 Turisme

 TMB

En funció de la campanya dissenyem els canals de difusió



interior.gencat.cat/consellspc
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interior.gencat.cat/sismes







No agafeu l’ascensor, és molt perillòs

Si teniu la platja a prop no hi aneu, allunyeu-vos-en 
perquè hi ha perill de grans onades (sisme submarí o 
tsunami).

Allunyeu-vos dels edificis per evitar que us caiguin 
objectes a sobre. .

Si hi ha un

terratrèmol



No intenteu sortir de l’edifici durant la sacsejada, 
us poden caure objectes a sobre i fer-vos molt de 
mal

Refugieu-vos sota una taula que sigui ben forta o 
bé en una cantonada de la paret

No agafeu l’ascensor, és molt perillòs

Recordeu als pares que tanquin la clau de pas de 
l’aigua i del gas.

Si heu de sortir de casa o de l’edifici on sou, els 
pares han d’agafar la documentació, roba d’abric i 
els medicaments que necessiteu prendre.

Si teniu la platja a prop no hi aneu, allunyeu-vos-en 
perquè hi ha perill de grans onades (sisme submarí 
o tsunami).

Allunyeu-vos dels edificis per evitar que us caiguin 
objectes a sobre. .

Al carrer, aneu a un lloc aïllat on estigueu protegits 
dels objectes que puguin caure (testos, pedres dels 
edificis, etc.).

No agafeu l’ascensor, és molt perillòs

Allunyeu-vos dels edificis per evitar que us caiguin 
objectes a sobre. 

Si teniu la platja a prop no hi aneu, allunyeu-vos-en 
perquè hi ha perill de grans onades (sisme submarí 
o tsunami).







Algunes reflexions....

Creació d’un grup de treball per preparar 
campanya.

Nous canals de difusió.

Noves eines divulgatives, nous formats. 



Moltes gràcies per la seva atenció


