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Comarques

BENESTAR

Mifas posa a prova
les emergències amb
un simulacre de foc
Agents evacuen els usuaris de la residència
C.T.T., Girona.

L’Associació Mifas va fer ahir un
simulacre d’evacuació per incendi en la seva residència del
barri de Sant Narcís de Girona.
Agents dels bombers, de protecció civil de l’Ajuntament de
Girona, de la policia local, dels
Mossos d’Esquadra i personal
del Ser vei d’Emergències Mèdiques van participar en aquesta actuació. També hi van formar part tots els treballadors i
usuaris del centre. El simulacre
va permetre detectar «petits detalls» tècnics que no acaben de
funcionar en les mesures antiincendis, segons va explicar
després el president de Mifas,
Pere Tubert.
La d’ahir era la primera vegada que es feia un simulacre
d’evacuació en la residència que
Mifas va inaugurar l’any 2003.
En el centre hi viuen 28 persones amb discapacitat i amb la
mobilitat reduïda. Aquesta era
la principal dificultat a l’hora de
promoure l’abandonament de

El d’ahir era
el primer simulacre
després de la
inauguració el 2003
■

En el centre hi
viuen 28 persones
amb discapacitat
i mobilitat reduïda
■

M.M., Campdevànol.

L’equip de govern a l’Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, està decidit a canviar l’actual –i habitual– sistema de recollida i reciclatge dels residus
orgànics per un altre sistema basat en la instal·lació de compostadors. El govern local durà a
votació en el ple d’aquest vespre
un estudi sobre la viabilitat del
seu projecte que remetrà a la
resta de consistoris de la comarca per tal que vegin l’interès
i els avantatges de la «prova pilot» que farà.
El portaveu del govern local,
Josep Antoni Fañanás, va explicar ahir que l’Ajuntament ja ha
emès aquesta setmana falques
informatives per l’emissora local i que la propera repartirà uns
tríptics per tal que puguin apuntar-se les famílies interessades
a tenir un compostador. En una
primera fase, el consistori té
previst adquirir i repartir entre
50 i 60 compostadors, comptant
els domèstics (que els veïns podran tenir en jardins i terrasses)
i els comunitaris (el consistori
en col·locarà uns quants en espais verds públics). L’any que
ve, després de la segona fase, a
Campdevànol hi haurà al voltant
de 150 compostadors.
Aquests aparells (construïts
en plàstic reciclat) tenen una garantia de 10 anys i el seu preu

les instal·lacions. Pere Tubert
exposava ahir que l’edifici té
molt poc risc de patir incendis
però, en canvi, els usuaris sí que
són «persones d’alt risc».
Flames en una habitació

El simulacre començava amb
la declaració d’un foc en l’habitació d’un resident. Des de Mifas destacaven ahir que es va fer
veure que era la nit –tot i que en
realitat eren quarts d’onze del
matí–, per fer encara més real la
situació. Per això, tots els usuaris eren en aquell moment a la
seva habitació. Pocs minuts després van arribar els bombers
per apagar les flames i fer l’evacuació dels residents.
Segons Pere Tubert, tots els
cuidadors del centre residencial
van saber què havien de fer per
resoldre la situació i quins usuaris es podien evacuar i quins no.
Tot i això, en el simulacre un
dels usuaris va haver de ser traslladat en ambulància per una intoxicació provocada pel fum del
foc.
L’objectiu principal del simulacre d’ahir era formar tant el
personal que hi treballa com els
mateixos residents sobre com
actuar davant d’un cas d’emergència de la forma més ràpida i efectiva possible. Després
de l’actuació d’ahir que, segons
Tubert, es va allargar cap a dues
hores, es va constatar que no es
va escapar el fum més enllà del
sector on es va declarar el foc
gràcies a les portes antifoc. Això
és important perquè en tractar-

ANIOL RESCLOSA

EVACUACIÓ DELS USUARIS. El centre residencial de Mifas al barri de Sant Narcís té 28 residents.

ANIOL RESCLOSA

MESURES. Els sistemes de seguretat van funcionar.

se de persones amb poca mobilitat, l’evacuació es fa de forma
horitzontal i no vertical. És a dir
sense usar les escales sinó que
es trasllada els usuaris d’un sector a un altre de la mateixa planta on els residents estan en un
lloc segur.

ANIOL RESCLOSA

INCENDI. Agents, usuaris i treballadors hi van participar.

Després de la posada a prova
dels sistemes d’emergència, en
la reunió posterior es va constatar que tot havia funcionat de
forma correcta i es van comprovar algunes petites deficiències que, a partir d’ara, podran
ser arreglades per evitar que no

es poguessin repetir si l’incendi
fos real.
El president de l’Associació
Mifas, Pere Tubert, destacava
ahir que fer el simulacre havia
estat positiu, després de tot el
temps de feina que havia comportat.

GESTIÓ DELS RESIDUS

XVII FIRA DE QUARESMA

Campdevànol opta definitivament
pel sistema dels compostadors

Tortellà dedica un
carrer al municipi
agermanat de Sant
Llorenç de Cerdans

L’Ajuntament en repartirà 150 en dos anys en cases i llocs públics
oscil·la entre els 80 i els 140 euros. Segons Fañanás, la despesa (per la qual afirma que és possible rebre subvencions) és ràpidament amortitzable, ja que
aquest sistema estalvia les despeses de transport. Pel regidor,
el segon avantatge dels compostadors en comparació amb
l’actual sistema és que tindrà
«un ús real» (ser virà per a l’abonament de jardins i horts) el
compost que resulti de les deixalles que s’aboquin als compostadors.

Campdevànol hauria de continuar pagant pel servei comarcal
de recollida selectiva encara
que se’n desmarqués.
«Sabotejar l’Ajuntament»

Els contenidors es mantenen

Quan comenci a repar tir
compostadors, Campdevànol
no retirarà els contenidors per
a la fracció orgànica –possiblement incrementar els 12 actuals
fins a 14. Ara bé, serà la brigada
municipal qui s’encarregarà de
buidar-los i traslladar les deixalles als compostadors comunitaris. El darrer consell d’alcaldes del Ripollès no va fer costat
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Josep Antoni Fañanás.

a la implantació dels compostadors a Campdevànol. Tots els
assistents, llevat de 4, es van
abstenir i el vot de qualitat del
president de l’ens, Miquel Sitjar,
va decidir el sentit de la deliberació. A més, va quedar clar que

Ahir Fañanás no va estalviar
les crítiques al president del
consell d’alcaldes i del Consell
Comarcal del Ripollès, a més del
sistema estès arreu de la comarca per a la recollida selectiva de la matèria orgànica (segons ell, «fracassa completament»). El regidor portaveu de
l’equip de govern a Campdevànol (format per CiU, dues llistes
independents i un regidor exPSC) no només va assenyalar el
«contingut polític» de la discussió al voltant del compostadors;
Fañanás va afegir que Miquel
Sitjar «no en té prou de sabotejar
l’Ajuntament de Ribes de Freser
–on és regidor, a l’oposició, per
Esquerra Republicana– que
també vol sabotejar el de Campdevànol».

M.M., Tortellà.

Per recordar l’agermanament
amb Sant Llorenç de Cerdans,
Tortellà inaugurarà diumenge un carrer amb el nom d’aquest municipi del Vallespir.
L’acte tindrà lloc durant la
XVII Fira de Quaresma.
La fira començarà a les 9
amb un esmorzar «típic de forquilla» i demostracions dels
oficis a què, tradicionalment,
s’han dedicat els veïns d’aquesta població de la Garrotxa. La inaguració del carrer
està prevista pels volts de les
10 del matí, la mateixa hora en
què començarà el concurs de
pintura ràpida i en què s’inauguraran exposicions de manualitats, de les primeres
bombes Espai i d’escultures
de pedra de Liberto Nogué. A
migdia hi haurà una xerrada
del delegat del DARP, Josep
Guix. Per completar l’exposició fotogràfica sobre els culleraires, també intervindran
representants de les empreses que es dediquen a aquesta activitat.

