
 

                                                                                       

JORNADA  

10 anys de proves de sirenes de risc químic:  
BALANÇ DE LA COMUNICACIÓ DEL RISC I ESTRATÈGIES DE 
FUTUR  
 
 

 
Presentació  Fa 10 anys que es va realitzar la primera prova de sirenes de  
   risc químic. En aquests darrers anys, l’avenç de les tecnologies  
   ha comportat canvis importants en la comunicació i en la difusió. 

És hora de fer balanç i establir els nous eixos de futur. Per aquest 
motiu s’ha organitzat aquesta jornada, per buscar noves estratègies 
i fórmules per arribar a la població de manera més eficaç. 

 
 
Objectiu Volem analitzar els nous canals de difusió, posant un èmfasi 

especial en les xarxes socials, com emprar-les per fer una 
comunicació més efectiva i com millorar la interacció amb la 
ciutadania. Tots aquests són els temes que us proposem treballar 
per tal que tots plegats, des dels diferents àmbits, millorem la 
comunicació i la interacció amb els ciutadans. 

 
 
Destinataris Personal tècnic de les diferents administracions públiques de l’àmbit  

de la protecció civil i la comunicació, càrrecs electes, cossos 
operatius i professionals de la indústria química. 

 

Data   30 de març de 2017   

Horari  de 9.00 a 14.00 h 

Lloc    Cèntric Espai cultural. Plaça de Catalunya, 39-41. El Prat de Llobregat 

 

Inscripció Jornada gratuïta. Es requereix inscripció prèvia. Per inscriure’s a la 
jornada cal enviar un correu electrònic a jornades_pc@gencat.cat    
amb el nom, cognoms, municipi, càrrec, telèfon i correu electrònic 
de contacte. El termini d’inscripció a la jornada finalitza el 24 de 
març de 2017. 

Diploma Un cop  finalitzada la jornada s’entregarà un certificat d’assistència   
a tots els assistents.  

 

Per a més informació, consulteu: Jornades de Protecció Civil  

 



 

                                                                                       

  Programa 

9.00-9.15 h  Acreditacions i recollida d’informació  
 

9.15-9.30 h  Presentació 
  Sr. Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat 
  Sr. Joan Delort, director general de Protecció Civil 
 

9.30-10.00 h  Evolució de les actuacions de Protecció Civil en el risc  
   químic 
   Sra. Núria Gasulla, subdirectora general de Programes en  
   Protecció Civil. DGPC 

Juan Carlos Belástegui, responsable Seguridad y Medioambiente 
Archroma Ibérica SLU Site El Prat de Llobregat 
 

 

10.00-10.45 h  Balanç dels 10 anys de les proves de sirenes 
• Xifres sobre el funcionament de la prova de sirenes 
• Protocols d’activació de sirenes i incorporació de nous sistemes 
complementaris  
• Accions divulgatives i difusió realitzades 
Sra. Montse Román, Responsable d’Operacions de la Subdirecció 
General de Coordinació i Gestió d'Emergències. DGPC 

     Sra. Xesca Baró, responsable de l’Àrea de Sensibilització. DGPC 
   Sr. Marc Homedes, cap de premsa i comunicació. DGPC 

 

10.45-11.15 h Descans 
 

11.15-12.00 h  Experiència municipal. Exercici de confinament 
• Accions i estudis previs 
• Desenvolupament i balanç d’un simulacre 
• Els protagonistes de l’exercici de confinament 

Sr. Àngel Simón Gómez, responsable de qualitat ambiental i 
protecció civil. Ajuntament del Prat de Llobregat 
 

 

12.00-12.15 h La participació d'infants i joves en la gestió de desastres: 
l'experiència de Sant Celoni      
Sr. Israel Rodríguez. Projecte CUIDAR. UOC 
 

 

12.15-13.00 h  Propostes per millorar la comunicació i la cobertura   
   mediàtica en la comunicació del risc 

Sr. Carles Pont, Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i 
Democràcia (POLCOM). UPF 
 

 

13.00-14.00 h  Taula rodona: “Les noves eines de gestió de la comunicació 
   en situacions de crisi” 

Moderador: Sr. Marc Homedes, cap de premsa i comunicació. 
DGPC. 

 Participants: Carles Pont,(UPF), Israel Rodríguez (UOC), Raquel 
Canet (DGPC), Juan Carlos Belástegui, responsable Seguridad y 
Medioambiente Archroma Ibérica SLU Site (El Prat de Llobregat), 
Jordi Artiga Pascual, tècnic de Protecció civil (Ajuntament de 
Castellbisbal) i Àngel Simón Gómez, responsable de qualitat 
ambiental i protecció civil (ajuntament del Prat de Llobregat) 

 
14.00 h Cloenda  


