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Simulacre d’incendi al CP Josep Janés per provar el pla d’evacuació

Totes les escoles públiques
tindran plans d’emergència
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Els plans
de seguretat
ja han estat
dissenyats en
tres centres, i
la resta els
tindrán en
dos mesos

Tots els centres educatius públics
de L’Hospitalet tindran elaborat
d’aquí a dos mesos un pla d’emergència propi que es redactarà en
col.laboració amb la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet. El pla s’engegarà en els casos d’emergència en què sigui necessari evacuar
l’escola, com per exemple en un
incendi.
El Centre Públic Josep Janés,
al barri de Sant Josep, va ser la
primera escola de la ciutat on es
va posar a prova el pla d’emergència amb un simulacre d’incendi.
Segons aquest simulacre, a l’última planta de l’escola es va declarar un incendi a les 11,15 del matí
i es va procedir a evacuar els 450
nens i nenes i els 40 professors
que habitualment ocupen l’edifici
escolar. L’operació es va dur a terme en cinc minuts, un temps molt
inferior als dotze minuts previstos
en un principi al pla d’emergència.
Aquest pla recull per quines sortides s’efectuarà l’evacuació i quina responsabilitat prendrà cada
mestre arribat el cas.

Les diverses autoritats presents
al simulacre, entre ells, el tinent
d’alcalde de Seguretat Ciutadana,
Transports i Circulació, José Conde, i el superintendent de la Guàr-

Els col·legis i la Guàrdia
Urbana faran els plans

IMACNA

Èxit del primer simulacre
d’evacuació a una escola

foc. Al simulacre hi van participar
diversos efectius de la Guàrdia Urbana, Bombers, Creu Roja i Policia
Nacional.

El simulacre d’incendi al CP Josep Janés va ser satisfactori
dia Urbana, Manuel Martín, van
coincidir en valorar molt positivament el resultat de l’operació. La
Guàrdia Urbana va supervisar
l’evacuació i remetrà a l’escola un

informe on s’exposaran les deficències detectades, entre elles, per
exemple, que es van deixar algunes finestres obertes, circumstància que facilita la propagació del

Els plans d’emergència de les
escoles han de ser redactats per
la direcció del centre amb la col·laboració de la Unitat d’Emergències
i l’equip de la Policia Comunitària
de la Guàrdia Urbana corresponent a la zona on està ubicada el
col·legi. En l’actualitat ja hi ha tres
centres que disposen d’aquest pla
d’emergències propi. Aquests collegis públics són el Josep Janés,
l’Ausias March i el Joan Miró. La
resta el tindran en dos mesos.

La delegación de policías alemanes que visitaró L’Hospitalet el pasado 12 de mayo para conocer el
modelo de policía local mostró especial interés por los equipos de
policía de barrio que funcionan en
la ciudad. Los agentes germanos,
ayudados por la traducción de
guardias urbanos de la ciudad que
hablan alemán, analizaron el funcionamiento y la filosofía de los
equipos de barrio que el Ayuntamiento puso en marcha en 1989,
convirtiéndose en la primera ciudad de España en adoptar esta
medida. Además estudiaron la
Unidad de Calidad de Vida de la
Guardia Urbana y la central del
control de mando. La visita finalizó con una fotografía del grupo.
Los más de treinta agentes alemanes, procedentes de diferentes
landers (territorios autónomos en
que se divide la república alemana), en su mayoría mandos intermedios de la policía germana, han
recorrido diferentes países europeos, entre ellos España, para ampliar la formación del curso de ascenso que llevan a cabo, y estudiar los diferentes modelos de
cuerpos de seguridad que existen
en Europa.
En su visita a Catalunya estudiaron la organización del cuerpo
nacional de Policía, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, mientras que, como modelo de policía
local, optaron por la de L’H.

