ELS PLANS D’EMERGÈNCIA DELS CENTRES
No s’hi val a passar-se la pilota
El Departament d’Ensenyament ha decidit finalment preocupar-se dels Plans d’Emergència
de què els centres docents han de disposar, ja sigui actualitzant el que tenen o redactant-ne
un de nou. Dic finalment perquè l'obligació que cada centre disposi d’aquest Pla arrenca de
l’any 1.995, en què surt publicada la Llei de prevenció de riscos laborals, posteriorment
confirmada amb la Llei de protecció civil de Catalunya, de l'any 1.997,i de la mateixa
Generalitat. Però, malgrat tot, fins ara cada centre ha anat fent de més i de menys sense que
hi hagi hagut cap directriu clara.
El Pla d’Emergència és un document important per tal de garantir la seguretat del centre i la
dels seus usuaris: determina el coneixement i la localització dels riscos que hi ha en un
centre i en el seu entorn immediat; defineix les vies d’evacuació i els mitjans contra
incendis de què ha de disposar el centre; designa els actors, les funcions i les
responsabilitats de cadascú per fer front a una emergència; facilita una correcta reacció
col·lectiva davant d’una emergència; fomenta la cultura de la prevenció i de
l’autoprotecció; etc. En definitiva, és del tot necessari que els centres disposin d’aquest
document.
Però, si és important que els centres disposin del Pla d’Emergència, encara ho és més
garantir-ne la seva correcta elaboració. El sistema que el Departament ha triat per
confeccionar-los, delegant pràcticament la responsabilitat de la seva realització als equips
directius, no és pas el més adequat. Si bé la seva participació i la del conjunt del claustre és
bàsica a l’hora de la seva confecció i de la posterior aplicació.
El Pla d’Emergència del centre es basa en dos aspectes principals: un de pròpiament tècnic i
l’altre de caràcter informatiu i organitzatiu. Definir aspectes tècnics com el tipus
d’estructura de l’edifici; què és un local de risc; la sectorització d’un espai; què es pot
considerar una via d’evacuació o no; la idoneïtat i suficiència dels mitjans contra incendis;
etc., són qüestions que requereixen, a més d’uns coneixements tècnics concrets i normatius
sobre condicions de protecció contra incendis, una certa experiència per poder interpretar
correctament cada cas concret. Pel contrari, definir qui ha d’assumir les diferents funcions i
responsabilitats davant d’una emergència, sí que és més competència de l’equip directiu, ja
que és qui coneix millor les característiques de les persones que han d’intervenir-hi.
A parer meu, qui ha de liderar la confecció dels Plans d’Emergència de centre és el mateix
Departament d’Ensenyament, tot aportant els mitjans tècnics i humans necessaris per
realitzar-los detalladament a cada centre, i comptant amb la participació activa dels equips
directius, si realment el que es pretén és que es realitzin a tots els centres amb prou
garanties i que realment esdevinguin una eina útil per a la seguretat.
Confeccionar el Pla d’Emergència ha de servir també com una oportunitat per a detectar les
possibles deficiències que en matèria de seguretat puguin haver-hi al centre, ja sigui a nivell
d’instal·lacions (calderes, ventilacions, quadres i instal·lacions elèctriques, etc.), de
condicions d’emmagatzematge de productes combustibles ( gasoil, dissolvents, pintures,
etc.), o de mitjans de protecció contra incendis (portes resistents al foc, passos
d’instal·lacions, ocupació de vies d’evacuació, enllumenats d’emergència, mitjans
d’extinció, etc.); i assumir, en conseqüència, la correcció d’aquestes deficiències abans de
la seva redacció i aprovació.

Finalment, el Pla d’Emergència ha de ser un instrument viu que vetlli per la seguretat i la
prevenció d’una manera real i constant. En aquest sentit, la Generalitat és qui ha de tutelarne la implantació i ha de vetllar pel seu seguiment i actualització, perquè no acabin sent una
paperassa més del centre. Ens hi va la seguretat de tothom: mestres, alumnes, pares i
personal no docent.
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DESTACATS
El pla d’emergència ha de garantir la seguretat de tots els usuaris del centre.
Un bon pla d’emergència ha de recollir tant les qüestions tècniques com les
informatives i organitzatives.

