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es malalties i els accidents sempre han estat les dues principals amenaces 
a la salut i la vida dels ciutadans. Però els avenços de la medicina 

en els països desenvolupats i les noves situacions creades per l’anomenada
civilització del risc han convertit els accidents en la primera causa de mortalitat 
i morbiditat. És per aquest motiu que l’Organització Mundial de la Salut 
ha establert com a política prioritària en els països desenvolupats la lluita contra
els accidents.

Els accidents s’agrupen, tradicionalment, en accidents laborals, accidents de trànsit
i accidents a la llar.

Els primers tenen, en la investigació i en la legislació, unes línies de prevenció sòlides.

Els segons tenen, en les campanyes d’informació i de sensibilització i en els
programes de recerca, les vies d’avenç més sòlides per reduir el seu vertiginós
increment.

La tercera causa d’accidents són els accidents, múltiples i diversos, que es
produeixen en l’esfera privada, és a dir, a la llar, en les activitats recreatives, en els
esports, a l’escola, etc. Són els accidents que s’acostumen a anomenar accidents
domèstics. Com que generalment són menys espectaculars i menys greus que els
altres, el grau de sensibilització, tant de la societat com de les institucions, és més
petit. A Catalunya es produeixen més de 280.000 accidents domèstics a l’any, sent
els col·lectius més afectats els nens i els joves entre 1 i 24 anys.

Els bombers actuen en molts sinistres i accidents, entre els quals n’hi ha de
domèstics i, sorprenentment, constaten que molts d’aquests accidents es podrien
haver evitat.

El llibre que teniu a les mans és la reedició del resultat de la col·laboració del
Departament de Justícia i Interior i diferents departaments i té com a finalitat
informar-vos dels riscos més importants i habituals de la vida quotidiana, de la
manera d’evitar els accidents més greus i de la manera d’actuar davant els accidents
més comuns.

Els accidents domèstics no són una fatalitat de la vida. Gairebé tots es poden
evitar. En gran part això depèn de vosaltres. Heu d’estar molt atents, sobretot amb
els més menuts i amb els més grans de la família. La nostra voluntat és que aquest
llibre constitueixi una eina útil per a reduir el nombre d’accidents i millorar 
la seguretat a les nostres llars.

Nuria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior.
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I N T RO D U C C I Ó

Les constants situacions de perill que quotidianament es presenten a la nostra
societat comprenen els diversos àmbits d'activitat, des del laboral fins al de lleure i,
sobretot, darrerament, de manera molt significativa, l'àmbit domèstic, ja que els
avenços tecnològics que s'estan produint poden implicar també una existència real
de riscos, que en la llar esdevenen més significatius atès el col·lectiu que hi està
exposat (nens, gent gran, etc.)

En aquest sentit, si socialment és necessària una major exigència de prevenció, cal
e s t e n d re aquesta exigència, també, en l'àmbit de la llar, de manera que els integrants
de l'estructura familiar disposin del major grau de prevenció i de pro t e c c i ó .

És precisament a la llar, en el domicili familiar, on es pot concentrar una
significativa presència de risc, que ben lluny de ser defugit o afrontat amb un cert
fatalisme o, de vegades, indiferència, ha de ser afrontat amb  criteris i actituds
marcadament preventives per tal que els riscos no esdevinguin danys per a la salut
dels integrants de la llar.

D'aquesta manera obtindrem tant l'aplicació d'uns criteris preventius bàsics com,
sobretot, anirem proporcionant als nens com a integrants més petits de l'estructura
familiar, d'una actitud preventiva que de ben segur els serà profitosa, no només en
l'àmbit familiar sinó en general, en tots els àmbits d'activitat en les quals es puguin
presentar situacions de risc.

Encara que els avenços tècnics al servei de la seguretat, com els endolls de
seguretat, els termòstats, els diferencials, etc., ens ajudin a evitar els accidents, no
hem d'oblidar que el factor humà acostuma a ser el principal protagonista de
l'accident. Per aquesta raó hem d'aconseguir que tothom desenvolupi unes
capacitats internes de protecció pròpies (autoprotecció) que l'acompanyin al llarg
de tota la vida, com l'acompanyaran, també els accidents.

L'Administració i els professionals hem de ser  conscients que el nucli central de la
prevenció dels accidents ha de ser la família. Per això aquest llibre que ara us
presentem va adreçat a la família, per augmentar el seu coneixement de les
circumstàncies que poden concórrer en els accidents en la llar i per motivar-la a
prendre una actitud decidida de prevenció.

Ramon Bonastre i Bertrand
Director General d’Emergències i Seguretat Civil
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Per què es produeixen tants
accidents avui dia? La re s p o s t a
a aquesta pregunta pot ser que

vivim en una societat força
m a rcada pel progrés, amb tot el

que comporta: viatges,
c i rculació, automatització

domèstica i nous materials;
també, nous costums, nous

factors socials, etc. Aquests
canvis han fet multiplicar el risc

i, en conseqüència, han fet
augmentar els accidents.

De tota manera, el factor humà és l’element determinant dels accidents. 
El factor humà explica que encara persisteixin actituds, costums,
comportaments inconscients, mecànics, que no fan front als nous riscos. Per
això, és molt important que prenguem consciència del risc i que incidim en
l’educació de la societat.

En l’accident, hi intervenen tres elements: l’hoste, és a dir, la persona
accidentada; l’agent, que és el que causa l’accident, i el medi, en el qual
l’accident es produeix.

Les característiques personals de l’hoste, o persona accidentada, determinen
en bona part la seva conducta i influeixen en els accidents. Entre aquestes
característiques de la persona accidentada destaca l’edat. Hi ha uns grups
d’edat més exposats a patir accidents, per les seves característiques pròpies:

n Els infants,
per la manca d’experiència, que els impedeix donar una resposta positiva en
les situacions de risc.

n Els joves,
pel sentiment que tenen d’immortalitat, que els fa creure que a ells mai no
els passarà res.

n La gent gran,
per la disminució de les seves capacitats física i psíquica, disminució que els
impedeix donar una resposta ràpida en alguna situació de perill.

Les característiques de la persona no depenen solament dels seus factors
psicològics i de personalitat, sinó també de les seves circumstàncies
sociològiques. El que és decisiu en els accidents i en la seva gravetat són les
condicions físiques i mentals de la persona (tant si aquestes condicions
físiques i mentals són transitòries com si són permanents).

L’agent, és a dir, allò que causa l’accident també pot tenir una importància
cabdal en l’accident. Precisament, hi ha vegades que una solució tècnica
errònia (incloent-hi el disseny, els materials, els mecanismes de seguretat,
etc.) pot ser la causa de l’accident. A vegades la mateixa persona accidentada
és qui causa l’accident.

El medi té molta importància en qualsevol tipus d’accident. Òbviament, és
determinant en els accidents relacionats amb els incendis i amb les
explosions. En aquest tipus d’accidents, la nostra conducta i el medi
mantenen una relació de característiques singulars, a les quals es dedica una
part molt important d’aquest manual.

EL FACTOR HUMÀ:
L’ELEMENT 
DETERMINANT

2
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En determinades circumstàncies, la gravetat i les conseqüències d’un accident
per incendi o explosió no tenen proporció amb la severitat inicial de
l’accident. La nostra situació inicial, en altres paraules, pot arribar-se
a agreujar per una conducta errònia. Davant d’un incendi que no ens afecta
de seguida de començar, hi ha normalment una conducta correcta, una
conducta que ens és més favorable. Les altres conductes sempre ens
comportaran unes conseqüències més desfavorables, unes conseqüències que
poden arribar fins i tot a fer-nos perdre la vida.

Les condicions físiques i mentals de les persones
són variables decisives en els accidents 

i la seva gravetat.

En qualsevol moment de la vida quotidiana pot
sorgir un accident. Conèixer el risc pot disminuir-ne
la gravetat o evitar-lo.
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Com ja hem comentat, l’edat
és un factor primordial a l’hora

de fer estimacions sobre els
riscos. La majoria dels adults

som capaços de donar una
resposta positiva a una situació
de risc, ja que hem acumulat un

gran nombre d’experiències i
tenim, en general, les capacitats
física i psíquica necessàries per

a f rontar correctament una
situació de risc.

En canvi, hi ha grups, que anomenarem vulnerables, que estan més
exposats a patir accidents:

n Els nadons i nens petits, perquè durant els primers anys de vida la seva
seguretat depèn totalment de la família i del fet que l’ entorn sigui adequat a
les seves necessitats.

n Els nens, perquè no tenen experiència i perquè el voler assajar, voler
comprendre, voler veure, voler fer els porta a patir riscos dels quals no són
conscients. 

n Els joves, perquè les ganes d’experimentar i el sentiment d’immortalitat
que tenen els porten a creure que mai els passarà res, encara que ells
mateixos provoquin situacions de risc. 

n I, finalment, la gent gran, perquè pot tenir prou experiència per evitar
situacions de risc, però també pot tenir disminuïdes les capacitats física 
i psíquica per actuar correctament, i de pressa, en algunes situacions
determinades.

L A  M A I N A D A

Els accidents són la primera causa de mortalitat dels nens d’1 a 14 anys. 

La prevenció dels accidents infantils és cosa dels pares, dels educadors, del
personal sanitari, etc. Però a la vegada competeix als poders públics, que
han de garantir que s’apliquen les mesures de seguretat pertinents en els
llocs per on el nen es mou: a la llar, al carre r, al cotxe, quan fa esport, etc.

Si prenem les precaucions necessàries, si som prudents i preveiem
qualsevol nova situació de perill, podrem estimular el desenvolupament
psicomotor del nen, la seva ànsia d’experimentar i de conèixer i a la vegada
podrem evitar els accidents i les seves conseqüències.

Els accidents més usuals en aquest grup d’edat, el dels nens d’1 a 14 anys,
acostumen a ser els següents:

n Les cremades
Els accidents per cremades acostumen a originar-se per una negligència nostra: una
imprudència, falta d’atenció, falta de reflexió o de sang freda. Per evitar aquest
tipus d’accidents, tindrem presents mesures com les següents:

COL·LECTIUS 
VULNERABLES I AC C I D E N T S
MÉS FREQÜENTS

3

Els infants, per la seva inexperiència, i la gent
gran, per la disminució de les seves facultats,

són els més exposats a patir un accident.
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A la cambra de bany

• Hem d’omplir la banyera primer amb l’aigua freda i després amb l’aigua
calenta, fins a obtenir la temperatura que volem.
• No hem de deixar mai el nen sol a la cambra de bany: així evitarem que
jugui amb les aixetes de l’aigua calenta i s’hi cremi.

A la cuina

La cuina és el lloc més perillós de tota la casa i, per tant, el lloc on hem de
prendre les màximes precaucions. El millor consell és que apartem, tant com
sigui possible, les criatures de la cuina; que impedim que es converteixi en
un lloc per jugar-hi. Atenció als detalls següents:
• Sempre hem de tombar els mànecs de les paelles i les nanses de les cassoles
cap endins; així evitarem que el nen es cremi intentant agafar un mànec o
una nansa, i també evitarem que es pugui tirar pel damunt sopa, aigua, oli,
etc. calents.
• Hem de tancar la flama del gas quan no hi hagi cap olla al damunt.
• Hem d’enretirar qualsevol recipient calent de la punta del marbre o de la
taula, perquè el nen, que passa corrents pel costat i rellisca i mira de no
caure, s’hi pot agafar i abocar-se el recipient pel damunt.
• Hem de vigilar de no ensopegar amb el nen quan portem el menjar calent
o la cafetera a la taula.
• Hem d’ensenyar a la mainada que no han de tocar les claus de pas de la
cuina ni de les estufes.

A les habitacions

• Hem de protegir els endolls, perquè el nen no hi pugui ficar els dits.
• No hem de tapar mai els llums amb un drap o amb paper per atenuar-ne la
claror, perquè el drap o el paper poden produir un incendi.
• No hem de deixar mai un aparell de calefacció mòbil a l’habitació dels
nens. Encara que el deixem en el racó adequat, els nens el poden desplaçar
cap a les cortines, els cobrellits, etc. i originar un incendi.

A la sala d’estar - menjador

• Hem de protegir la llar de foc amb un paraflames, perquè el nen, jugant,
no pugui caure-hi –i també perquè les espurnes no puguin provocar un
incendi.
• No hem de deixar cap joguina al damunt de la llar de foc: el nen pot
enfilar-se per agafar-la i caure damunt del foc.
• Hem de treure de l’abast dels nens els mistos, els encenedors i els cigarrets
encesos, perquè el nen els pot fer servir de joguina.
• Hem de vigilar els aparells de calefacció de flama oberta o incandescents,
perquè la flama pot encendre la roba del nen, tot d’una, per contacte.

Durant els dos o tres primers anys la seguretat 
del nen depèn totalment de la família i del fet 
que li haguem creat un entorn segur.
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• Hem de parar compte a l’estabilitat del braser, perquè pot caure damunt
del nen per un cop.
• Recordem que les plaques elèctriques desconnectades encara segueixen
calentes durant un temps i que la criatura s’hi pot repenjar per aixecar-se del
terra.
• En general, hem de procurar que la roba dels nens més petits sigui de cotó
o llana, teixits que no s’encenen amb facilitat. Hem de procurar utilitzar com
menys millor, doncs, les fibres sintètiques i la roba molt baldera, que és el
que s’encén amb més facilitat.

n Les electrocucions
Algun nen s’ha enrampat o s’ha electrocutat per un contacte indirecte, generalment
per culpa d’un electrodomèstic mal instal·lat o amb un defecte d’aïllament. No és
un accident típic d’aquesta edat; de fet, una mala instal·lació, un defecte
d’aïllament poden afectar igualment una persona adulta. En aquests casos,
acostuma a ser important que el medi sigui humit: peus molls, aigua al terra, etc.

Els exemples següents, desgraciadament, li sonen a tothom: la nena que era
dins la banyera i va agafar un eixugador de cabells connectat al corrent; la
criatura que torrava el pa per esmorzar i va tocar la torradora amb els peus
molls sortint de la dutxa; el nen que va aparèixer inanimat sobre la tapa
d’una rentadora en funcionament.

Hi ha tres tipus d’accident característics de la mainada, tots tres ocasionats
per contacte directe. En primer lloc, hi ha la criatura que, jugant, toca amb
les mans un conductor pelat, o les potes d’un endoll que sobresurten de la
base de connexió, o la part metàl·lica del portabombetes d’un llum que
estava encès. El segon tipus és molt freqüent: el nen que, anant de quatre
grapes, troba per terra la presa femella d’una prolongació connectada a la
xarxa elèctrica per l’altra punta i se la du a la boca. El tercer tipus: el nen que
fica un objecte metàl·lic (unes tisores, un clip dels cabells, una agulla de fer
mitja, etc.) als forats d’una presa de corrent. 

A més, hi ha el cas del nen que toca un cable d’alta tensió, en enfilar-se en
una torre, o bé perquè el cable havia caigut a terra.

n Les caigudes
Els nens cauen perquè són inesgotables i tenen una gran curiositat, i llavors arriba
el moment que sobrepassen els nostres esforços per mantenir-los vigilats 
i allunyar-los de possibles riscos. És molt important, doncs, en aquest tipus
d’accident, el medi: el disseny de les baranes, les escales, les finestres, etc. 
pot afavorir que hi hagi un accident.

A peu pla, el nen que comença a caminar cau perquè no té estabilitat, no té
s e g u retat, circumstàncies pròpies de l’aprenentatge. El nen més gran cau per

El nen més grandet cau perquè s’havia enfilat on
no ho havia de fer: una finestra, la barana d’un

balcó, un arbre, el forat de l’escala, una escala de
mà, una taula, etc.
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una relliscada o una trompada, pròpia de l’esverament de l’edat, o jugant 
amb els companys o els germans. Hi ha algunes circumstàncies que sovint
a f a v o reixen les caigudes: els terres que rellisquen (un terra massa encerat o
que s’hi ha vessat algun líquid), les catifes o les estores no fixades al terra, les
b a n y e res que no tenen res per impedir la relliscada, les joguines o els objectes
escampats pel terra, la mala il·luminació dels corredors o les escales, etc.

També hi ha les caigudes de diferent nivell. El nen més menut cau perquè no
estava ben protegit al bressol, perquè no estava ben subjecte a la trona o al
cotxet, etc. El lactant, forces vegades, cau del llit mentre li canviem la roba i
el deixem sol només un instant o cau de la plataforma on el vestim; també
cau per descuit de la persona gran que el té als braços.

n Els talls i els aixafaments
Els talls es produeixen per culpa dels estris manuals: els ganivets, les tisores,
els obrellaunes, etc. Aquests estris, gairebé sempre, fan només un tall, més o
menys important. Els estris mecànics o elèctrics, com les maquinetes de
trinxar carn o verdura, les batedores, les màquines de tallar gespa, etc.,
poden produir, en canvi, l’aixafament o l’amputació dels dits.

Hi ha altres accidents molt greus. Els accidents d’ascensor acostumen a ser
greus, sovint mortals o incapacitants, ja que provoquen l’amputació o un
gran traumatisme de les extremitats. Un nen empresonat per una porta de
garatge pot patir lesions mortals. La succió del drenatge d’una piscina dóna
lloc a una rara lesió d’evisceració per l’anus amb perforació intestinal.

n Les intoxicacions
Les intoxicacions, les acostuma a provocar la ingestió de medicaments, de productes
de neteja i de pesticides. Les principals precaucions són les següents:

• Hem de guardar els medicaments fora de l’abast de la mainada.
• També hem de guardar fora del seu abast els productes domèstics tòxics
(lleixiu, salfumant, aiguarràs, etc.). Aquests productes, no els hem de posar
mai dins d’ampolles d’altres begudes. Els hem de deixar en el seu envàs
original, ben etiquetat, amb la indicació que són tòxics. Els taps de seguretat
no s’han d’inutilitzar.

n L’asfíxia
L’asfíxia acostuma a deure’s a un ofegament o a la presència de cossos estranys. Les
principals precaucions són les següents:

• No hem de deixar a l’abast del nen cap objecte petit que es pugui ficar a la
boca (un botó, una medalla, un cigró...).
• Hem de vigilar que el nadó no s’ofegui amb la roba del llitet o amb el coixí.
• No hem de deixar a l’abast del nen cap bossa de plàstic, que li pot servir de
joguina ficant-hi el cap i el pot asfixiar.

El risc d’intoxicació és cada cop més freqüent, 
a causa del gran nombre de productes tòxics 
que tenim al nostre abast. La majoria 
de les intoxicacions i els enverinaments es deuen 
a la negligència i a la poca atenció que posem 
a l’hora d’utilitzar-los i guardar-los.

Les asfíxies per aspiració de cossos estranys són
un tipus d’accident propi dels nens petits. Afecta
especialment els nens d’entre 1 i 2 anys.
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E L  J O V E N T

Passar d’infant a adult implica acumular durant l’adolescència un gran
nombre d’experiències, i tota experiència comporta certs riscos, que poden
esdevenir perillosos. No obstant això, l’etapa de l’adolescència és
indispensable per assolir una formació que ajudi la persona a donar una
resposta immediata i positiva en qualsevol situació de la vida quotidiana. 
Les petites lliçons que hagi après li donaran la força necessària per respondre
automàticament amb seny i sang freda davant de les situacions de perill.

Els accidents més usuals en aquesta etapa acostumen a ser els següents:

n Les caigudes
Fins als sis o set anys el nen cau perquè s’enfila a les cadires, als mobles o als
balcons. Després, més gran, cau perquè vol enfilar-se als murs, als arbres o a les
roques, pel desig de conèixer, de provar. El jovent descobreix molt tard que és més
difícil baixar que pujar. En aquesta etapa és gairebé impossible evitar que prenguin
mal, perquè a més a més les caigudes, majoritàriament, es produeixen fent esport.
Per evitar al màxim les situacions que poden provocar les conseqüències més greus,
hem de tenir en compte els consells següents:

• El jove ha de practicar esport amb l’equip adequat: amb el tipus de calçat
adequat (botes d’esquí, botes d’escalada, sabatilles esportives, etc.), l’equip de
protecció necessari (casc, genolleres, colzeres, etc.), en un estat d’ús correcte
(les cordes de seguretat revisades, la bicicleta, el monopatí en bon estat de
manteniment, etc.).
• Ens hem d’assegurar que el jovent respecti les normes mínimes de
seguretat: que no marxin sols d’excursió o escalada, que respectin els senyals
de trànsit si van amb monopatí, bicicleta, etc.

n Les cremades
A partir dels set o vuit anys el nen ja no es crema perquè desconegui què es el foc,
sinó perquè el foc l’atreu com un joc apassionant. L’origen de les cremades en aquesta
edat, sovint, és encendre la llar de foc mentre els pares són fora, cremar fullaraca al
j a rdí abocant-hi benzina o alcohol, fer experiments amb productes piro t è c n i c s .
Quan el jove comenci a adquirir hàbits d’adult, l’hem de fer reflexionar sobre el perill
del tabac, de l’alcohol i de les drogues en relació amb els incendis:

• No s’ha de fumar mai al llit.
• Ningú ha de fumar quan es sent endormiscat, quan ha begut o quan està
sota la influència de medicaments o drogues: una persona sota els efectes de
c e rts productes sucumbirà més fàcilment als gasos tòxics del fum d’un incendi.
• No hem d’encendre espelmes __les espelmes que es posen, sovint, per
donar ambient en una festa__ vora les cortines, els sofàs, etc. Les hem de
posar damunt d’una base sòlida perquè no caiguin d’un petit cop.

Tant els nens com els joves descobreixen massa
tard que és més difícil baixar que pujar.



15

B Els talls i aixafaments
Els més grandets comencen a fer les primeres exploracions, a voler fer també les
activitats dels pares i a deixar anar la imaginació en els jocs. Per això, hem de
seguir els següents consells:

• Hem d’explicar-los la manera d’utilitzar determinades eines.
• Hem de vigilar les joguines que desmunten per arreglar-les.
• Hem d’ensenyar-los a no llançar pedres, ja que poden trencar vidres, a no
llançar contra una altra persona els petards, les fletxes, etc.
• No els hem de deixar armes de foc a l’abast.

L A  G E N T  G R A N

La possibilitat d’un accident és molt alta entre les persones grans, perquè a
p a rtir d’una certa edat s’exposen a altres perills, a part dels perills a què tothom
està exposat. Les petites deficiències de l’edat expliquen la freqüència i la
gravetat dels accidents. Amb l’edat, el cos no respon tan bé com un voldria: les
e x t remitats perden agilitat, la persona es mou amb menys facilitat, la vista es va
p e rdent, els moviments són menys segurs, els reflexos són menys ràpids, les
coses s’escapen de les mans, la memòria disminueix, els ossos són més fràgils.

Els accidents més freqüents a la tercera edat acostumen a ser els següents:

n Les caigudes 
Les caigudes són els accidents més freqüents i més greus d’aquesta etapa, ja que la
falta d’agilitat fa que la gent gran sigui més vulnerable en ensopegar amb qualsevol
objecte, i les conseqüències acostumen a ser les fractures. Cal evitar al màxim les
causes que poden provocar una caiguda:

Al carrer 

La gent gran hem d’anar alerta i observar unes quantes precaucions:

• Hem de caminar sense pressa i a la vora de la paret, per si el terra rellisca,
per si passa un grup de nens esverats, per si un gat o un gos ens passa entre
les cames.
• Hem d’anar ben calçats, per no relliscar quan hi ha pluja, neu, etc.
• Hem de travessar el carrer pels passos de vianants, sempre amb el semàfor
en verd.

A casa 

És on hi ha més caigudes, per falta d’atenció i per les imprudències que fem
a certa edat. Per això hem de prendre les mesures següents:

El desvaliment de la gent gran (la falta d’agilitat,
la pèrdua de memòria, la marginació…) explica
que, massa sovint, pateixin accidents greus.              
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• No hi ha d’haver esquitxos de greix al terra de la cuina.
• Hem de pujar i baixar del llit amb molta precaució.
• Hem de vigilar molt amb els terres encerats i amb les catifes.
• No ens hem d’enfilar a cap tamboret ni a cap escala per agafar res ni per
canviar cap bombeta.
• Hem de tenir molta cura en entrar a la banyera i en sortir-ne.
• Hem de posar al terra de la banyera alguna cosa que eviti que hi
rellisquem.
• No hem de tenir cables que ens poden fer ensopegar pel mig de cap
habitació.

n Les cremades
Les cremades acostumen a ser una causa directa de la forma de vida de la gent
gran. En aquesta etapa hem d’observar unes particulars normes de prudència:

• Encara que ens hàgim tornat fredolics, no ens hem d’acostar massa a
l’estufa, a la llar, a la placa de calefacció, perquè la roba se’ns pot encendre
fàcilment.
• No hem de deixar mai aparells o fregidores amb oli al foc sense vigilar-los.
• A la cuina va molt bé posar algun tipus d’avisador acústic que indiqui que
ja ha passat un determinat període de temps. Així evitarem que el recipient
que hi ha al foc pugui provocar un accident.

n Les intoxicacions
En aquesta edat, les intoxicacions es poden produir per diverses causes, si bé les
més freqüents són el gas, els productes alimentaris i els medicaments.

Intoxicacions per gas

La gent gran no sempre sentim l’olor del gas que s’escapa sense flama, o no
ens adonem que un aparell de calefacció funciona malament i està
desprenent òxid de carboni, etc. En aquests casos el risc d’asfíxia acostuma a
ser mortal. Cal prendre les mesures següents:

• Hem de comprovar cada nit, abans d’anar a dormir, que els fogons de la
cuina estiguin tancats i hem de tancar la clau de pas del gas.
• Hem d’utilitzar recipients grans i els hem d’omplir fins a la meitat. Així
evitarem que el contingut vessi en bullir i que apagui la flama, cosa que
provocaria una fuita de gas.
• Hem de comprovar periòdicament que les sortides de fum dels aparells de
calefacció i de les estufes que cremen algun tipus de combustible no estiguin
obstruïdes.
• Hem de comprovar, on hi hagi una estufa, que les entrades d’aire no
estiguin tapades.
• Com a norma general, hem de fer revisar cada any els aparells de
calefacció.

Adormir-se amb el cigarret encès
pot provocar un incendi.
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Intoxicacions per productes alimentaris

S’acostumen a produir, en aquesta edat, perquè els sentits del gust, de
l’olfacte i de la vista no estan en una situació òptima. Les intoxicacions
poden tenir conseqüències greus. Per això és important tenir en compte que:

• Hem de col·locar els recipients que contenen farina, sucre i altres elements
comestibles en un lloc ben diferenciat del que s’utilitza per guardar
productes tòxics, com els pesticides, els productes de neteja, etc.
• Hem de comprovar la caducitat dels productes alimentaris.

Els medicaments

• Els medicaments han de tenir etiquetes molt clares i entenedores, perquè
no hi pugui haver confusions.
• Hem de vigilar la caducitat dels medicaments que tenim a la farmaciola.
• Hem de separar els medicaments d’ús intern dels d’ús extern.



18

Els incendis i les explosions
són un tipus d’accident

relativament poc freqüent, però
que pot tenir conseqüències

g reus. En general, des del punt
de vista dels accidents per

incendi, els establiments
hotelers són probablement els
edificis que tenen un risc més

elevat, pel nombre de víctimes
que hi pot haver, ja que el foc es

pot originar mentre els hostes
d o rmen. L’ a l t re grup d’edificis o

locals d’alt risc són els
establiments d’espectacles,

especialment les discoteques i
els locals musicals nocturns, pel

gran nombre de persones que
l’incendi pot afectar de manera
simultània. Els hospitals també
són un tipus d’edifici d’alt risc,

principalment per la disminució
o la falta de mobilitat dels

malalts. En canvi, les escoles i
els edificis d’ús administratiu o
institucional són pro b a b l e m e n t
els que tenen un risc d’incendi

més baix. 

Ara, al cap de l’any la majoria de víctimes per incendi o explosió es produeix
en els accidents de la llar. Si analitzem les estadístiques per incendi i explosió
dels últims sis anys, veurem la importància de l’accident a la llar en
comparació amb l’accident en altres tipus d’edificis.

El risc d’incendi a la llar s’ha incrementat com a conseqüència, principalment,
de l’augment de l’electrificació i de l’augment de la combustibilitat dels
materials, però a la llar l’incendi fortuït segueix sent excepcional. La gran
majoria d’incendis i d’explosions en els edificis d’habitatges es produeix més
aviat per imprudència o negligència i per la falta de manteniment o per la
modificació de les condicions o dels mecanismes de seguretat de les
instal·lacions o dels aparells. Les accions educatives, per tant, s’han de
concentrar en el risc associat a aquest tipus d’edificis.

L’ estudi de les causes i de les conseqüències dels incendis i de les explosions
en els edificis ha portat a establir dos grans camins per reduir-ne el nombre
i els efectes:

n Difondre consells per evitar els incendis que fomentin l’actitud
preventiva i prudent de les persones. 
En aquest apartat hem d’incloure un gran nombre de consells per evitar la
producció d’un incendi per descuit o per desconeixement de determinades
accions que poden esdevenir en l’accident-incendi.

n Establir consignes d’actuació en cas d’incendi, que han de propiciar
uns hàbits de comportament positius i adequats. 
L’ actuació d’una persona davant de la situació d’emergència creada per
l’incendi pot ser tan desafortunada que arribi a resultar contrapro d u e n t ,
amb conseqüències més greus per a la persona que les conseqüències de
l’incendi mateix.

ELS INCENDIS 
I LES EXPLOSIONS4
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G E N E R A L I T A T S  

n Com es produeix un incendi
Des del punt de vista físic i químic, un incendi s’origina per la concurrència
d’una font de calor (energia), d’un material combustible i de l’oxigen de
l’aire, en condicions determinades. Òbviament, la font de calor ha d’arribar a
la temperatura d’inflamació del material i el material ha d’estar prou
fragmentat per cremar. D’aquesta observació sorgeix la necessitat de controlar
la combustibilitat i la inflamabilitat dels materials i les fonts de calor que ens
envolten. La idea bàsica és valorar aquests dos factors conjuntament. Com
més materials combustibles o inflamables, més restrictiu s’ha de ser amb les
fonts de calor.

I una explosió, què és des del punt de vista físic i químic? Una explosió no
és més que una reacció química molt ràpida.

n Com es detecta un incendi
Un incendi, el poden detectar les mateixes persones, o es pot detectar,
també, de forma automàtica (i encara, en algun cas el comportament dels
animals pot alertar les persones de l’existència d’un incendi).
Les persones poden detectar un incendi per:

• La vista: Si veiem directament el fum o les flames en un lloc determinat.
• El tacte: Si en tocar un objecte determinat, com una porta o un aparell
elèctric, el trobem força més calent del que és habitual.
• L’olfacte: Quan sentim l’olor característica de “cremat”, que no és
l’habitual, o una olor realment estranya.
• L’oïda: Si sentim el soroll característic de crepitació que acostumen a fer
alguns combustibles en cremar.

Els incendis també es poden detectar de forma automàtica, és a dir, per mitjà
de determinats aparells que ens indiquen de forma visual (llums) o sonora
que s’ha produït un incendi. Aquesta indicació és el que anomenem alarma.
Els aparells més estesos per detectar incendis són els detectors de fums.

L’ alarma es dóna, normalment, als llocs on hi ha persones perquè aquestes
actuïn en conseqüència, si bé a vegades l’alarma es dóna automàticament a
empreses que actuen com a central d’alarmes, als Bombers, a la policia, etc., 
i en alguns casos, simplement, l’alarma es dóna a la façana de l’edifici. Perquè
un accident per incendi no es faci gran, convé detectar-lo al més aviat
possible, quan encara comença i és fàcil de controlar.

A Catalunya, l’ús dels detectors als habitatges encara no és habitual, però ja
és normal trobar-los als centres comercials, als despatxos, a les indústries,
etc. El detector ens avisa que passa alguna cosa: nosaltres hem de saber com



20

haurem d’actuar després d’aquest avís. Els detectors són uns aparells que
necessiten un petit manteniment per funcionar bé en una situació de risc.

Un detector col·locat en una habitació o en una sala poc freqüentada ens
assegura una vigilància permanent d’aquell lloc. També és molt útil tenir-ne a les
c a m b res o a les habitacions per dorm i r. És com si hi hagués un vigilant nocturn .

n Com s’ha d’actuar en cas d’incendi
Quina ha de ser la nostra actitud, què hem de fer quan es produeix un
incendi en un edifici? El primer i el més important és mantenir la calma i no
deixar-nos endur pel pànic. Si ens trobem en un incendi, hem de trucar als
Bombers, si podem, o hem de donar l’alarma de la forma que l’establiment
hagi previst (per un polsador d’alarma, trucant a centraleta, etc.).

A continuació cal veure quina situació ens podem trobar.

Si hi ha fum

L’ incendi en un edifici no és perillós només per les flames o la temperatura,
tot i que moltes vegades les víctimes es veuen afectades per l’incendi a la
mateixa habitació en què ha començat o a les habitacions properes. L’ incendi
també pot ser perillós perquè el fum s’escampa (horitzontalment i, sobretot,
verticalment) per tot l’edifici, per falta de portes tallafoc (o perquè aquestes
estan obertes) o per falta d’altres sistemes que impedeixin que el fum
s’escampi per tot l’edifici.

En aquestes circumstàncies, l’incendi pot afectar moltes persones allunyades
del punt on el foc ha començat, per culpa del fum que s’escampa per
l’edifici. Les escales, sobretot, són el lloc que primer s’omple de fum (si no hi
ha un sistema com les portes tallafoc) i, així, el fum impedeix que ningú les
pugui utilitzar per allunyar-se del perill o sortir a fora.

El fum és la causa del 70% de les morts per incendi, mentre que les
cremades només en causen el 20%. La resta de morts es deu a caigudes o a
altres causes. El moviment del fum és la conseqüència del seu pes, que és
inferior al de l’aire ambient, ja que el fum és a una temperatura superior.

Com hem d’evitar el fum?

Podem mitigar els efectes del fum de la manera següent:

• Ens hem d’ajupir i caminar a quatre grapes. Ran de terra hi ha més
oxigen i menys gasos tòxics.
• Sempre que sigui possible, si hi ha fum espès, hem de gatejar ran de
paret per no perdre’ns ni desorientar-nos.

Els detectors són com un vigilant permanent, que
ens avisa en cas de foc, fum o molta escalfor.

El fum s’escampa sobretot verticalment.
Les escales són el primer lloc que s’omple de fum

si no hi ha un sistema de portes tallafoc.
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• Hem de procurar aguantar la respiració de manera intermitent per
reduir la quantitat de fum aspirat.
• A més, si pot ser, ens hem de tapar la boca i el nas amb un drap 
o amb un mocador humit per no respirar aire molt calent.

Com hem d’impedir que el fum s’escampi?

L’ edifici ha de disposar, com a elements estructurals integrats en el seu
disseny, d’uns elements sectoritzadors i compartimentadors que evitin que el
fum s’escampi sense control per l’edifici. Les portes són l’element clau:
limiten de forma molt efectiva que el fum s’estengui i s’escampi. Per complir
adequadament la seva funció, les portes tallafoc han d’estar tancades sempre
o bé han de tancar-se automàticament en cas d’incendi. Totes tenen un temps
màxim de resistència al foc (15 minuts, 30 minuts, 60 minuts, 90 minuts,
etc.), durant el qual garanteixen que el foc no sortirà de l’habitació o del
local on està confinat.

Les portes normals també poden ser una gran ajuda en cas d’incendi. En
funció de la qualitat de la porta, poden tenir un cert temps de resistència al
foc. I a més a més, si estan tancades, també impedeixen l’aportació d’aire que
faci créixer l’incendi més de pressa. Per tant, en cas d’incendi convé tenir les
portes tancades, perquè el fum no s’escampi i perquè no hi hagi aportació
d’oxigen a l’incendi.

Si cal evacuar l’edifici

Per garantir la seguretat de les persones que l’ocupen, l’edifici ha de disposar
d’uns mitjans d’evacuació proporcionats al nombre de persones que l’edifici o
el local pot tenir, i adequats a la seva morfologia i a les seves característiques.
És important que aquests mitjans no puguin quedar bloquejats ni inutilitzats
pel fum i que els pugui utilitzar qualsevol persona en qualsevol
circumstància. A part dels incendis, hi han altres situacions que poden fer
necessària l’evacuació d’un edifici o d’un establiment, com, per exemple, una
amenaça de bomba.

Per tant, tant els ocupants accidentals com els usuaris permanents dels
edificis i locals públics han de tenir una informació prou àmplia per a les
situacions d’emergència, en funció de la grandària i de les característiques de
l’edifici. En qualsevol cas aquesta informació ha d’incloure com a mínim el
següent:

• Les consignes o instruccions de comportament en cas d’alarma a l’edifici 
o al local (incendi, amenaça de bomba, etc.).
• La indicació dels mitjans a l’abast per transmetre l’alarma (en cas que
descobrim un incendi) i la forma i el lloc a on s’ha d’avisar.

Telèfon a utilitzar en cas d’urgència.
Indica la situació de qualsevol telèfon que permeti
transmetre l’alarma.

Avisador sonor.
Indica la situació dels botons polsadors o altres
dispositius que alertin directament els ocupants
mitjançant un senyal sonor.

Avisador d’alarma.
Indiquen la situació dels botons polsadors i altres
dispositius que donen l’alarma sense alertar
directament els ocupants.
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• El sistema o codi d’avís per transmetre l’ordre d’evacuació a tots els
ocupants de l’edifici.
• La senyalització dels camins d’evacuació normals i de les emergències.
• La situació dels mitjans d’extinció que poden utilitzar els mateixos
ocupants de l’edifici.

Encara que l’ocupació de l’edifici no sigui accidental (per exemple, el lloc on
es treballa), també hi ha d’haver informació sobre els simulacres d’evacuació
que es fan a l’edifici i sobre les pràctiques amb els mitjans d’extinció.

Si podem actuar davant d’un incendi

Un foc, al començament, es pot apagar amb relativa facilitat. En canvi, al
cap d’uns minuts l’extinció es pot tornar difícil i ja l’haurà de fer personal
e x p e rt. Per això és bo que no ens arrisquem i que valorem les possibilitats
d’apagar l’incendi. Hem de saber fins quan és convenient que nosaltre s
mateixos intentem l’extinció i com podem extingir un incendi de manera
ràpida i eficaç.

Els mitjans més comuns per apagar un foc són els extintors, les mantes, 
la sorra, els sifons, les boques d’incendi equipades o l’aigua. Per començar,
aïllar l’incendi ens ajudarà a impedir que es propagui. Això, ho
a c o n s e g u i rem tancant les portes, enretirant de la vora altres objectes que
puguin cremar amb facilitat o bé re f redant l’entorn. Una altra forma de
mitigar un incendi és eliminar-hi l’aportació d’oxigen. Per tant, hem
d’evitar tenir les finestres i les portes obertes i sobretot hem d’evitar els
c o rrents d’aire .

A B C D
Agents paper, fusta líquids gasos metalls

roba, carbó, inflamables inflamables
extintors alguns plàstics d’alguns plàstics

que es fonen aviat

Classes de foc

Aigua a raig bo no adequat no adequat no adequat

Aigua polvoritzada excel·lent acceptable no adequat no adequat

Pols polivalent (o ABC) bo bo bo no adequat

Pols normal no adequat excel·lent bo no adequat

Anhídrid carbònic acceptable bo no adequat no adequat

Derivats halogenats acceptable bo acceptable no adequat

Pols especials per a metalls no adequat no adequat no adequat acceptable
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Si apaguem un incendi, hem d’estar molt alerta davant la possibilitat de
quedar sense sortida. Hem d’estar preparats per abandonar el lloc de l’incendi
i no ens hem de deixar atrapar pel foc o pel fum. Els estris més habituals dels
edificis per extingir incendis són els extintors i les boques d’incendi equipades.

E x t i n t o r s

En la gran majoria de situacions (per descomptat també a casa nostra),
podem apagar l’incendi amb un extintor. Per tant, fóra bo que, abans d’haver
d’utilitzar un extintor per necessitat, aprenguéssim a fer-lo servir. Cal llegir
les instruccions d’ús i aprendre a fer-lo servir; és molt senzill. L’ ús de la
majoria dels extintors consisteix només a treure el passador de seguretat,
prémer el gatell d’operació i dirigir el contingut contra la base de les flames. 

És obligatori que els extintors de més de 3 kg tinguin una petita mànega de
sortida de l’agent extintor, ja que la mànega en facilita molt l’ús. També han
de tenir una vàlvula (pistola) per poder parar la sortida de l’agent extintor
quan es vulgui.

Per fer front a un incendi, el més important és actuar amb serenitat. En la
majoria de casos, pensar amb lògica i actuar amb rapidesa ens ajudarà a
evitar un sinistre greu.

Els extintors més habituals que podem trobar en un edifici són aquests:

• Els extintors de pols polivalent: són els més utilitzats. S’anomenen
polivalents perquè serveixen per apagar focs de tipus A, de tipus B i de tipus
C (en un foc de tipus A cremen materials com la fusta, el paper, la roba, el
carbó, etc.; en un foc de tipus B cremen líquids combustibles com el gasoil,
la gasolina, l’oli, l’alcohol, etc.; en un foc de tipus C cremen gasos com el
propà, el butà, el gas natural, etc.).
• Els extintors de pols convencional: serveixen per apagar focs de tipus B
i de tipus C.
• Els extintors de diòxid de carboni (CO2): s’utilitzen per apagar focs de
tipus elèctric i focs petits on no convé que quedin residus.

La cuina és el millor lloc per tenir un extintor. El millor és penjar-lo en un
lloc ben visible.

Boques d’incendi equipades 

Les boques són unes mànegues connectades a la xarxa d’aigua. Estan
tancades dins d’unes caixes metàl·liques, amb la part de davant de vidre, que
es pot trencar en cas d’incendi. N’hi pot haver al replà de l’escala, al garatge,
etc. i serveixen perquè els veïns les utilitzin en cas d’incendi. Indica la situació d’una boca d’incendis equipada.

Equip de lluita contra incendis.
Indica la situació d’un extintor d’incendis.
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Hi ha dos tipus habituals de mànega de boca d’incendi, segons el diàmetre.
Les mànegues de 25 mm de diàmetre tenen forma de tub quan estan
plegades i deixen passar l’aigua sense estar del tot estirades; faciliten l’ús
ràpid i simple, a l’abast de qualsevol ocupant de l’edifici. Les mànegues de 45
mm de diàmetre queden planes quan estan plegades i han d’estirar-se
totalment per utilitzar-les; per tant, no són d’ús tan ràpid i senzill.

En alguns establiments o locals hi ha sistemes d’extinció automàtica
d’incendis. El sistema més estès és el dels ruixadors automàtics, que
provoquen una mena de pluja en el lloc on hi ha l’incendi.

n Per actuar amb seguretat
La fatalitat dels incendis en els edificis pot tenir múltiples raons i variar d’un
tipus d’edifici a un altre. No obstant això, es poden establir alguns punts
sobre els quals s’hauria de basar l’actitud preventiva, prudent i positiva que
ha d’evitar els incendis i reduir les seves conseqüències.

Per evitar els incendis

• Hem d’actuar sobre les causes: no hem de deixar-nos cigarrets encesos,
ni adormir-nos mentre fumem, ni deixar a l’abast dels nens mistos i
encenedors, ni sobrecarregar la instal·lació elèctrica, ni tenir els aparells
elèctrics en mal estat, ni situar les estufes a qualsevol lloc, ni descuidar el
manteniment correcte de les instal·lacions de gas, ni utilitzar de qualsevol
manera els productes inflamables i les benzines, i hem de netejar
periòdicament la xemeneia, etc.
• Hem de reduir la quantitat i la inflamabilitat dels materials, i no els
hem de posar a la vora de les fonts de calor: no hem d’amuntegar papers,
fustes, draps, trastos i andròmines, i encara menys a la vora de les fonts de
calor; hem d’emmagatzemar correctament els productes inflamables i les
benzines. Les cortines, la roba de llit, els mobles entapissats afavoreixen la
propagació del foc; els olis calents i l’abundància de greix afavoreixen l’inici
de l’incendi, etc. 

Per reduir les conseqüències de l’incendi

• Hem de tenir uns mitjans de protecció (extintors, boques d’incendi
equipades, portes tallafoc, etc.) proporcionats al risc.
• Hem d’actuar adequadament, segons unes consignes ja establertes,
que han de deixar poc marge a la improvisació:
• Si detectem una olor sospitosa o una superfície massa calenta, hem d’avisar
els responsables de l’establiment o el personal de seguretat.
• Si descobrim un foc, hem de donar l’alarma pel mitjà disponible a
l’establiment (responsable, personal de seguretat, telèfon, polsadors
d ’ a l a rma, etc.).

Les boques d’incendi equipades poden trobar-se 
al replà de l’escala, al garatge, etc., i serveixen

perquè els veïns les utilitzin en cas d’incendi.
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• No hem de cridar ni posar-nos nerviosos. La millor manera d’ajudar és
mantenir la calma, actuar amb serenitat.
• Si decidim atacar el conat d’emergència, ho hem de fer saber, i no hem de
córrer riscos innecessaris.

Consignes generals

• Són perillosos tant el foc mateix com el fum, que pot arribar a asfixiar. Si el
fum ens arriba a envoltar, ens hem d’ajupir i anar de quatre grapes. El fum
sempre va cap amunt.
• L’ ascensor, en cas de foc, es pot convertir en una presó mortal: en un
incendi podem anar a parar al pis on hi ha foc, o bé una falla de
subministrament elèctric pot deixar l’ascensor entre dos pisos i exposar-nos a
un greu perill d’asfíxia. Sempre val més utilitzar les escales. La consigna és
que no hem d’utilitzar mai l’ascensor en cas d’incendi. Hem de recordar-nos d’on
es troben les escales d’emergència i les hem d’utilitzar per anar al pis de sota
de l’incendi i al carrer.
• Llevat dels casos en què sortir és impossible, l’evacuació s’ha de fer sempre
cap avall, no cap amunt.
• No hem de baixar per l’escala si veiem que hi ha fum. En aquest cas hem
d’entrar a casa, tancar-nos i col·locar draps humits a les escletxes de la porta
per impedir que el fum hi entri.
• En cas d’evacuació, no hem de recollir els objectes personals: això ens faria
perdre un temps meravellós, el temps que ens pot salvar la vida.
• No hem d’obrir cap porta si creiem que hi ha foc al darrere. Hem de
comprovar que la porta no sigui calenta abans d’obrir-la i hem de mirar si en
surt fum per sota.
• Hem de fixar punts de trobada amb els acompanyants.

Evacuació d’emerg è n c i a

• Quan siguem en un edifici públic, ens hem de fixar on es troben les
sortides d’emergència.
• Hem d’estar alerta a qualsevol tipus de senyal acústic i seguir les
instruccions que ens donin.
• De pressa i sense córre r, ens hem de dirigir a la sortida més propera seguint la
senyalització (no hem de tornar pas a la sortida per on hem entrat ni a la que
dóna més prop del cotxe). Un cop iniciada l’evacuació, no hem de tornar enre re .
• En cas d’evacuació, és recomanable que les dones que portem taló alt 
i prim ens traguem les sabates.
• No hem de cridar ni posar-nos nerviosos. La millor manera d’ajudar és
mantenir la calma, actuar amb serenitat i sortir de l’establiment sense
precipitació.
• Hem de conèixer els mitjans d’evacuació més ràpids i segurs: els normals 
i els d’emergència, per si els normals estan bloquejats pel foc o pel fum.

Sortida d’emergència:
cal pressionar la barra per sortir.
La trobareu damunt les portes d’emergència
provistes d’aquest mitjà d’obertura.

Porta d’emergència.
Senyalitza les portes que s’han d’utilitzar 
en cas d’emergència.
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Si ens trobem sense sort i d a

• Rumiem.
• Hem d’anar a quatre grapes entre el fum, retenir la respiració i tancar els
ulls quan puguem. Ens hem de posar un mocador o roba mullada tapant el
nas i la boca, per respirar més fàcilment.
• Hem de deixar les portes tancades entre nosaltres i el fum. Taparem les
possibles entrades de fum amb roba, mantes, coixins posats a les escletxes de
les portes. I les mullarem si tenim aigua. Hem d’aturar l’aire condicionat i
tapar qualsevol forat per on el fum pugui entrar.
• Hem de buscar una habitació amb una finestra que doni a fora. Si pot ser,
traurem el fum del local obrint la finestra, mitjançant la ventilació de la sala
de bany, etc. 

       
            

       
            

Senyalització de trams de recorregut
d’evacuació que condueixen a les sortides

d’emergència.



27

• Hem d’omplir la banyera: la podríem necessitar per mullar el lloc on som.
• Hem de llançar aigua a les superfícies calentes (parets, portes, etc.), amb
una galleda o un estri equivalent. Si el foc és just a fora, traurem les cortines
i mullarem la finestra.
• Si el telèfon funciona, hem de trucar als Bombers 112 (080 Barcelona ciutat)
i dir-los on som, encara que ja hagin arr i b a t .
• Si som més amunt d’un primer pis, no hem de saltar per la finestra. Tenim
més possibilitats de sobreviure si esperem que ens rescatin.
• Tinguem calma, l’ajut pot arribar de seguida.

C A U S E S

Els focus d’incendi més habituals als edificis són les instal·lacions tècniques 
i els elements normals mal manipulats per alguna persona. El mal
funcionament de l’electricitat, del gas, de la calefacció, de l’aire condicionat,
etc. pot originar un incendi. En condicions normals, complint les
reglamentacions vigents, aquestes instal·lacions no representen perill. Les
variacions, ampliacions i modificacions incorrectes de la xarxa i dels aparells
i elements de seguretat són l’origen, sovint, de l’incendi o l’explosió.

Els aparells elèctrics també poden ser una causa d’incendi, per un mal
funcionament interior, una mala connexió o un ús inadequat. Les
instal·lacions de calefacció, de condicionament d’aire, d’escalfament de l’aigua,
etc. poden ser una altra causa d’incendi, ja que utilitzen fonts d’energia, molts
cops transportada per dins dels edificis (en aquest grup d’instal·lacions
s’haurien d’incloure també, les cuines i altres aparells escalfadors que, per un
descuit o per mal funcionament, poden provocar un incendi). Finalment,
l’origen d’alguns incendis és el tabac, sobretot els cigarrets, que poden
e n c e n d re matèries inflamables (tèxtils, papers, etc.). Sempre hi pot haver algú
que es deixi un cigarret encès en un lloc inadequat, per negligència o perq u è
s’ha endormiscat (al sofà o al llit).

n Persones que manipulen elements de forma incorrecta
Una causa freqüent d’incendi som les persones mateix, amb els cigarrets, amb la
planxa, etc., amb coses que, ben utilitzades, no provoquen cap accident. Ara, l’ús
incorrecte, negligent o temerari d’aquestes coses pot produir un incendi.
Els objectes de la persona que fuma poden ser un d’aquests elements: 

Els cigarrets:
• No hem de fumar al llit
• No hem de fumar al sofà si ens endormisquem.
• Hem de deixar el cigarret al cendrer amb la punta cap a dins, i utilitzar
cendrers grans.
• Hem de comprovar que la punta queda ben apagada.
• No hem de llençar la punta a llocs no adequats.

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia i Interior
Secretaria de Seguretat Pública
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
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• Abans de buidar el cendrer a les escombraries, hem d’assegurar-nos que
tots els cigarrets estiguin ben apagats.

Els mistos i els encenedors:
• Hem de procurar que la mainada no hi jugui i que no els agafin.

Altres coses:
• La planxa, l’hem de deixar sempre dreta o bé plana sobre la reixa
adequada, mai plana sobre la roba o la post de planxar.

n La instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica, sempre l’ha de fer un instal·lador autoritzat pel
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme  de la Generalitat de
Catalunya. Els edificis i els locals públics han de revisar la instal·lació elèctrica
cada any (segons la MIE RBT042), revisió que ha de fer un instal·lador autoritzat.
Aquestes són les possibles causes d’incendi per mal funcionament de la instal·lació:

• La substitució de fusibles o magnetotèrmics per altres de potència superior
o bé la seva eliminació (pontejant-los).
• L’ eliminació del relé diferencial.
• La modificació de la xarxa o del circuit que fan augmentar el consum sense
substituir els conductors per uns de més secció; la reducció de l’aïllant del
cablatge.
• La connexió de molts aparells en una mateixa base, o bé la superació de la
seva potència nominal.
• La manipulació o l’alteració de les connexions dels endolls, de les bases, de
les caixes, dels reguladors, dels aparells de consum important, etc. 
• Les instal·lacions provisionals, sense la garantia adequada o sense la
supervisió d’un instal·lador autoritzat.

n La instal·lació de gas
La instal·lació de gas, sempre l’ha de fer un instal·lador autoritzat pel
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme  de la Generalitat de
Catalunya. Totes les instal·lacions i els aparells han de revisar-se cada quatre anys.
Ho ha de fer un instal·lador autoritzat.
Les possibles causes del mal funcionament de la instal·lació de gas que poden
arribar a provocar un accident són aquestes:

• Les reixes i els forats de ventilació de les habitacions tapats on hi han
instal·lats aparells que consumeixen gas.
• Les sortides de fum tapades o obstruïdes dels escalfadors d’aigua o de les
calderes de calefacció.
• La falta de comprovació de la caducitat de les connexions flexibles i la falta
de comprovació de la seva estanquitat.
n Les instal·lacions de calefacció, de climatització 

No connecteu molts aparells en un mateix endoll 
o molts llums en un únic interruptor, ja que podeu

provocar una sobrecàrrega d’intensitat i, 
si s’escalfen els cables i els endolls, 

es pot produir un incendi.

La manipulació inadequada de les instal·lacions
domèstiques (electricitat, calefacció…) 

pot ser sovint la causa d’incendi.
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i d’aigua calenta sanitària
Les instal·lacions de calefacció, de climatització i d’aigua calenta sanitària, sempre
les ha de fer un instal·lador autoritzat pel Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme  de la Generalitat de Catalunya.
Les possibles causes del mal funcionament de la instal·lació que poden arribar a
provocar un accident són aquestes:

• Els materials combustibles o inflamables prop de les calderes, de les fonts
de calor o de superfícies calentes. 
• Les reixes i els forats de ventilació dels locals on hi han instal·lats
escalfadors d’aigua o calderes tapats.
• Les sortides de fum dels escalfadors d’aigua o de les calderes de calefacció
tapades o obstruïdes.
• La manipulació o inutilització de la vàlvula de seguretat de les calderes o
dels escalfadors d’aigua.

Hem d’anar molt alerta amb les estufes de calefacció, sobretot amb les mòbils,
que tenen superfícies molt calentes (la resistència elèctrica sense protegir, les
flames obertes). Sense adonar-nos-en, podem acostar-les a materials
combustibles (cortines, sofàs, etc.) i provocar un incendi.

n Les llars de foc també poden provocar accidents si no tenim en compte
els consells següents:

• Quan la llar de foc estigui encesa, hem de col·locar-hi una pantalla de
protecció, sobretot si hi ha materials combustibles a l’habitació o si tenim
canalla.
• Hem de netejar periòdicament el sutge de la xemeneia o del conducte de
sortida de fums.
• Hem de posar un mataguspires a la sortida de la xemeneia, si vivim en una
zona forestal.
• No hem de col·locar miralls ni joguines damunt de la llar de foc, perquè
pot passar que, en acostar-nos-hi o enfilar-nos, se’ns encengui la roba que
portem o bé que els nens caiguin damunt de les brases.
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A L S  E D I F I C I S

n La llar
Aproximadament, el 45% dels accidents que es produeixen passen a l’interior de la
llar, sent el col·lectiu més afectat el de les dones entre 25 i 64 anys. Aquestes xifres
són molt significatives i importants, i les hem de fer disminuir per via de l’educació.
Gairebé tots els incendis a la llar podrien evitar-se.

La cuina

Causes d’incendi més freqüents
A la cuina hi ha dos elements perillosíssims: el gas i l’oli. El primer explota,
s’inflama i provoca incendis. El segon crema i ens pot cremar. S’ha d’anar
amb molt de compte amb l’oli encès i amb les mampares i els ventiladors
que extreuen el fum, ja que poden encendre’s amb certa facilitat com a
conseqüència de les restes d’oli.

Consells de prevenció
• No hem de deixar mai el mànec de les paelles enfora. L’ oli roent pot vessar.
• Hem de comprovar cada nit, abans d’anar a dormir, que els focs de la cuina
estiguin tancats i després hem de tancar la clau de pas del gas. Ho hem de
fer també quan sortim de casa, sobretot per llargs períodes (vacances, caps de
setmana).
• Hem de desendollar sempre els aparells elèctrics quan els hàgim utilitzat.
No els hem de fregar endollats.
• Hem de tenir cura del que posem al foc, ja que un líquid que vessi (per
exemple, l’aigua bullent) o un corrent d’aire fort poden apagar les flames del
cremador i deixar sortir igualment el gas.
• L’escalfador d’aigua, l’hem d’apagar i desconnectar sempre, abans de tancar
les claus de pas.
• La cuina ha d’estar ben ventilada, sobretot quan cuinem.
• Els mistos, els encenedors i les espelmes s’han de deixar a llocs elevats, fora
de l’abast dels nens.
• No hem de deixar que l’oli d’una paella o d’una fregidora s’escalfi sense
vigilar-lo.
• No hem de sortir de casa deixant l’olla al foc.
• No hem de cuinar amb roba de mànigues amples: se’ns poden encendre els
vestits.
• Hem d’anar amb compte de tenir la campana neta de fum i greix.
• No hem de guardar productes inflamables vora del foc.
• No hem d’omplir més de la meitat de la fregidora d’oli.
• No hem de posar els draps de cuina a la vora del foc per eixugar-los.
• No hem de guardar les bombones de butà a la cuina.
• No hem de comprovar mai si hi ha una fuita de gas acostant una flama a la
canonada o al tub de goma o plàstic.
• No hem de buidar mai el cendrer a les escombraries sense haver comprovat
que no hi quedin restes enceses.
• No hem de disparar cap esprai directament a la flama de l’escalfador o de
la cuina.

S E G U R E TAT5

No deixeu que l’oli d’una paella o d’una fregidora
s’escalfi sense vigilar-lo. Manteniu les campanes

extractores netes de fums i greix. 
Si se us encén la paella mentre cuineu, 

tanqueu el gas i apagueu el foc amb una tapadora
o un drap mullat; no hi tireu mai aigua.
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Consignes d’actuació
• Si se’ns encén la paella o la fregidora mentre cuinem, hem de tancar el gas 
i ofegar el foc amb una tapadora o amb una manta. No hem de fer servir mai
aigua per apagar-lo.
• Si s’encén la mampara d’extracció, hem de tancar el gas, retirar l’olla del foc
i apagar-la amb aigua o amb un extintor.
• Si s’encén un aparell elèctric, l’hem de desconnectar. Després podem
apagar-lo amb aigua.
Vegeu l’apartat “Com s’ha d’actuar en cas d’incendi”, pàg. 20.
Vegeu l’apartat “Consignes d’actuació a la llar”, pàg. 34.

La sala d’estar - menjador

Causes d’incendi més freqüents
La sala d’estar s’acostuma a utilitzar per descansar de forma confortable 
i relaxada, i una de les coses que hi fem és fumar. El cigarret que pot caure
al sofà en adormir-nos, o bé el cendrer que pot caure sobre la catifa o
altres elements, poden iniciar un incendi. Les instal·lacions elèctriques
mal fetes, provisionals, com, per exemple, els cables elèctrics que passen per
sota de la catifa, poden ser una causa d’incendi. 

Els llums halògens funcionen a temperatures altes, i si, per un cop d’aire o
pel cop d’una finestra, cauen a terra o damunt d’un sofà, un coixí, etc. poden
iniciar un foc. També les cortines poden encendre’ s, pel contacte amb aquest
tipus de llums.

Consells de prevenció
• Qui tingui tendència a endormiscar-se a la sala d’estar, que no hi fumi 
o que apagui els cigarrets.
• Val més utilitzar cendrers grans i deixar-hi el cigarret a la part de dins.
• Hem de tenir la instal·lació elèctrica en condicions i fixar-nos en la
col·locació i en la situació dels llums halògens.

Consignes d’actuació
Vegeu l’apartat “Com s’ha d’actuar en cas d’incendi”, pàg. 20.
Vegeu l’apartat “Consignes d’actuació a la llar”, pàg. 34.

Els dorm i t o r i s

Causes d’incendi més freqüents
A les habitacions, la causa d’incendi acostuma a ser adormir-se mentre es
fuma un cigarret. També hem de tenir cura amb la calefacció i amb la
disposició dels llums halògens, que no caiguin damunt el llit, les cortines, el
sofà, etc. o que algun objecte combustible com la roba, les cortines, etc. s’hi
pugui posar al damunt.

Comproveu cada nit, abans d’anar a dormir,
que els fogons de la cuina estiguin tancats i
després tanqueu la clau de pas del gas.

Feu comprendre a la mainada el perill del foc 
i dels estris que el generen. Penseu que la seva
curiositat i inexperiència els fa especialment
vulnerables en un incendi.
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Consells de prevenció
• No hem de tapar els llums amb draps ni amb papers.
• No hem de fumar al llit.
• No hem de deixar mai espelmes enceses sense vigilar-les.
• No hem d’utilitzar-hi estufes mòbils de flama oberta o resistència
incandescent.

Consignes d’actuació
Vegeu l’apartat “Com s’ha d’actuar en cas d’incendi”, pàg. 20.
Vegeu l’apartat “Consignes d’actuació a la llar”, pàg. 34.

La barbacoa

Causes d’incendi més freqüents
Les guspires i la cendra que surten de la barbacoa poden encendre objectes
de l’interior d’un edifici o també, a l’exterior, poden provocar un incendi
forestal.

Consells de prevenció
• No hem d’encendre mai una barbacoa en un lloc tancat, si no és que
l’encenem sota una xemeneia.
• Sempre l’hem de col·locar sobre un terreny estable.
• No l’hem de posar prop d’arbres ni enmig de matolls secs.
• No hem de deixar que els nens petits s’hi acostin.
• No hi hem de tirar mai alcohol ni líquids similars quan està encesa o quan
ja hi ha alguna part encesa.

Consignes d’actuació
• En els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja
de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el
15 d’octubre, es prohibeix fer-hi foc. Dins de la prohibició de fer focs
d’esbarjo, s’exclouen les barbacoes d’obra amb mataguspires, que hi hagi dins
d’àrees recreatives, d’acampada i a les parcel·les de les urbanitzacions.
• Quan fem una barbacoa, hem de tenir sempre disponible un estri per
apagar el foc, per si de cas (un extintor, una galleda d’aigua, etc.).

Vegeu l’apartat “Consells generals davant d’un incendi forestal”, pàg. 41.

El garatge

Causes d’incendi més freqüents
Els treballs de bricolatge poden causar un incendi al garatge, ja sigui reparant
el vehicle ja sigui fent altres treballs. També el vehicle mateix es pot encendre
si té algun defecte, un cop aturat al garatge: un vehicle de gasolina, si no
s’encén al cap de poc temps d’haver-se aturat, és poc probable que s’arribi a
encendre; en canvi, el temps durant el qual un vehicle de gasoil es pot
encendre és bastant més llarg.

Els accidents elèctrics no acostumen a ser fortuïts;
acostumen a ser el resultat d’instal·lacions

defectuoses, de negligències, d’imprudències, etc.
En les habitacions dels nens, els aparells elèctrics

hauran d’estar desendollats, i les preses de corrent,
protegides per dispositius de seguretat.
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Consells de prevenció
• Sempre que reparem el vehicle al garatge, o que hi fem un treball de
bricolatge, hem de tenir a mà un extintor.
• Si engeguem el cotxe, hem d’obrir la porta del garatge perquè hi hagi prou
ventilació.

Consignes d’actuació
Vegeu l’apartat “Automòbils: si es produeix un incendi, 
què hem de fer?” , pàg. 52.

La zona de bricolatge

Causes d’incendi més freqüents
Les persones aficionades a fer petites reparacions domèstiques o bé a fer
qualsevol altra activitat artesanal hem d’anar amb compte, ja que tenim
moltes més possibilitats de patir un accident. N’hi ha que fins i tot tenen un
petit taller o una habitació on es dediquen a treballar amb fusta, amb
pintura, amb soldadors o amb altres materials. És important que, en aquests
llocs, hi extremin les precaucions.

Consells de prevenció
• Procurem mantenir-hi l’ordre i la netedat; evitem acumular-hi
escombraries, papers o draps impregnats de greix, benzina o petroli, ja que
poden ser la causa inicial del foc. Els encenalls del treball amb fusta són molt
combustibles.
• Si utilitzem productes inflamables en la nostra afició, és molt important
que els mantinguem aïllats d’altres productes combustibles. Hem d’anotar 
a les ampolles el seu contingut i assegurar-nos que els pots queden ben
tancats. I el més important, no hem de fumar mai mentre els manipulem o si
som a la vora: els productes inflamables desprenen gasos que poden explotar
amb una petita flama.
• Si la nostra afició requereix un soldador, hem de tenir cura de no posar-lo
en contacte amb productes combustibles; procurem deixar-lo sobre una base
sòlida, que no pugui caure involuntàriament. I sobretot, no hem de sortir del
taller deixant el soldador connectat o amb la flama encesa; podem provocar
un incendi.
• També hem d’anar amb compte quan treballem amb pintura, vernís o cola.
No hem de fumar mai mentre hi treballem. Un petit descuit, una negligència
podrien provocar un incendi greu. Hem de procurar que el local tingui bona
ventilació.
• Hem d’anar molt alerta amb l’electricitat, no fer allargadors estranys i
provisionals; ni connectar tots els aparells en un mateix endoll; ni passar els
fils pel mig del jardí, de les habitacions o per sota de catifes. Tot això pot
provocar un curtcircuit. Evitem els curtcircuits!
• Si volem fer alguna petita reparació domèstica, com arreglar els ploms,
l’hem de fer desconnectant el pas general del corrent i procurant que els
nous ploms tinguin l’amperatge adequat.

No emmagatzemeu papers o altres materials
fàcilment combustibles a la vora d’estufes o
calderes. Assegureu-vos que el local tingui una
bona ventilació i que els tubs de sortida de fum 
no estiguin obturats.
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Hem d’anar sempre amb compte i adquirir hàbits prudents a l’hora de fer les
nostres aficions manuals. Aquests hàbits ens ajudaran a treballar amb
seguretat i així evitarem el risc d’un incendi o d’una explosió.

Consignes d’actuació a la llar

Si mai hem d’evacuar la llar per causa d’un incendi, haurem de
prendre les mesures següents: 

• Hem d’avisar tots els ocupants de l’habitatge. 
• Quan sortim, hem de tancar totes les portes darrere nostre, sobretot la del
replà de l’escala.
• No hem d’agafar l’ascensor.
• Escollim un punt exterior on la nostra família haurà de reunir-se si
abandona la llar. Així comprovarem fàcilment que no hi falta ningú. 

Si l’incendi comença a casa d’algun veí de l’escala, moltes vegades és
més segur quedar-se a casa que voler sortir per l’escala plena de fum: 

Si l’incendi és en algun pis per damunt del nostre, per regla general el pis
on vivim es pot evacuar.

Si l’incendi és en algun pis per sota del nostre: 

• No hem de sortir si hi ha fum a l’escala.
• No hem d’agafar l’ascensor.
• Hem de tancar-nos dins del pis. 
• Hem de donar avís de la nostra situació. 

Si la situació en què ens trobem és extrema i l’evacuació és difícil:

• Ens hem de situar a la zona més lluny del fum. 
• Hem de pensar i actuar amb serenitat.
• Hem d’anar a quatre grapes contra el fum, retenir la respiració i tancar els
ulls quan puguem.
• Hem de deixar tancades les portes que ens separin del fum. Hem de tapar
les possibles entrades de fum amb roba, mantes, coixins, etc. posant-los a les
escletxes de les portes. Si tenim aigua, mullem-los.
• Hem de buscar una habitació amb una finestra a l’exterior. Si podem,
obrim-la una mica.
• Si hi ha telèfon, hem de trucar als Bombers de la Generalitat 112 Emerg è n c i e s
o 080 Bombers de Barcelona ciutat, i dir-los on som, encara que ja hagin arr i b a t .
• I sobretot, tinguem calma, ja que l’ajut pot arribar de seguida.

n L’ escola
Una de les activitats més interessants per difondre la manera correcta
d’actuar en cas d’emergència i per fomentar respostes positives
d’autoprotecció són els simulacres d’evacuació a les escoles. Els simulacres

Hem de tenir cura de la mainada, 
de la gent gran i de les persones disminuïdes.
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ajudaran els nostres fills a agafar uns hàbits de conducta correctes davant
d’una emergència.

Riscos més import a n t s

Els riscos més importants a l’escola són les instal·lacions tècniques 
(la calefacció, l’electricitat, el gas, les fotocopiadores, etc.), la cuina i els
laboratoris. De totes formes, el risc d’incendi en aquestes activitats és molt
baix si es segueixen les mesures de prevenció més elementals i generals.

Consignes d’actuació

En cas d’evacuació o de simulacre d’evacuació, cal seguir les consignes
següents:

• Els alumnes han d’actuar sempre d’acord amb les indicacions del seu
professor i no han de seguir en cap cas iniciatives pròpies.
• Els alumnes que tinguin encomanades funcions concretes s’han de
responsabilitzar de complir-les i de col·laborar amb el professor per mantenir
l’ordre del grup.
• Durant l’emergència els alumnes no han de recollir objectes personals. Així
evitaran crear obstacles i provocar demores.
• Si l’alarma sona quan l’alumne és al lavabo o en algun local annex a la
mateixa planta on hi ha la seva aula, s’ha d’incorporar de seguida al seu grup.
Si l’alumne és en una altra planta, s’ha d’incorporar al grup més pròxim que
estigui sortint en aquell moment.
• Els alumnes han de sortir de pressa però sense córrer, sense atropellar-se ni
empènyer els altres.
• Els alumnes no s’han d’aturar prop de les portes de sortida.
• Els alumnes han de fer el simulacre d’evacuació en silenci, amb ordre
i ajudant-se mútuament, perquè no hi hagi atropellaments i lesions, i ajudant
els qui tinguin alguna dificultat o els qui hagin caigut.
• Els alumnes han de respectar el mobiliari i l’equipament escolar, i han
d’utilitzar les portes en el sentit de rotació que tenen previst.
• Si algun alumne, durant l’exercici d’evacuació, troba algun obstacle que li
dificulti la sortida, l’ha d’apartar de manera que no provoqui caigudes a altres
persones i que no es deteriori.
• Els alumnes no han d’anar mai enrere a buscar els germans petits, els
amics, els llibres, etc.
• Els alumnes s’han de mantenir en el seu grup i no han d’avançar els altres,
encara que ja siguin a fora (així facilitaran al seu professor el recompte).

n Les botigues i els centres comercials

Consells de pre v e n c i ó

• En entrar a l’establiment, ens hem de fixar on són les sortides normals i les
sortides d’emergència i els recorreguts d’evacuació. Ens hem de fixar també
en el lloc on hi ha els mitjans d’extinció, bàsicament els extintors i les boques
d’incendi equipades.

La realització de simulacres d’evacuació a l’escola
permet crear hàbits correctes i respostes positives
davant del risc.

La calefacció, l’electricitat, el gas 
i les fotocopiadores són els riscos 
més importants de les escoles.
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• En les aglomeracions no hem d’empènyer les persones del davant, hem de
seguir el seu pas.
• Hem de tenir cura de la mainada, que es pot perdre amb facilitat.
• No hem de fer servir els ascensors en cas d’evacuació.
• Si evacuen l’establiment, hem de deixar els carros de la compra arrambats a
les parets o arrambats als prestatges, mai al centre dels corredors, i no hem
d’intentar passar per les caixes amb els carros.

n Les oficines i els edificis institucionals

Riscos més import a n t s

• Buidar cendrers a les papereres.
• Fer obres de reparació, tasques de manteniment i treballs de soldadura.

Consells de pre v e n c i ó

• Hi ha d’haver, i les hem de saber, unes instruccions de comportament en
cas d’alarma a l’edifici.
• Hem de saber a qui, on i com hem d’informar si descobrim un incendi.
• Hem de poder donar l’alarma a l’edifici mitjançant codis, sirenes, megafonia.
• Hem de conèixer els camins d’evacuació de l’edifici on treballem.
• En cas d’incendi no hem d’utilitzar mai l’ascensor; és important que
tothom ho sàpiga.
• L’ edifici ha de tenir llums d’emergència.
• L’ edifici ha de tenir extintors o altres mitjans d’extinció (mànegues...) i els
hem de saber utilitzar.
• Hem de tenir en condicions d’ús els mitjans de protecció de què disposem.
• Hem de tenir establert el punt de reunió a fora de l’edifici. 
• Hem de fer simulacres d’evacuació de l’edifici.

Consignes d’actuació

• En cas d’emergència, ens hem de dirigir a la sortida més propera seguint la
senyalització. Si som amb algun treballador del centre, l’hem de seguir fins a
la sortida; ens ajudarà en l’evacuació.
• Molt probablement deuran donar-nos instruccions per megafonia. Hem
d’estar atents.

n Els hospitals

Riscos més import a n t s

Als hospitals hi ha força dependències que poden tenir un risc d’incendi
important, com els magatzems de productes farmacèutics i clínics, les
bugaderies, les zones d’escombraries i residus, les zones d’incineració,
d’esterilització, les cuines, els laboratoris, etc. També hi pot haver una avaria
en alguna instal·lació tècnica de l’hospital (aire condicionat, calefacció,
oxigen, electricitat, etc.).

En qualsevol edifici cal fixar-se en quin lloc són 
les sortides d’emergència.
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En un edifici complex com un hospital és difícil controlar tots els aspectes de
seguretat, sobretot quan hi ha obres de reforma, que, per tant, comporten un
risc important.

Consignes d’actuació

• En cas d’emergència en un hospital, hem d’ajudar el personal de servei 
a complir el pla d’emergència i evacuació i hem de fer cas de les seves
instruccions: com que un hospital és un edifici especial, l’evacuació no
sempre s’ha de fer en sentit vertical, sinó que també pot ser horitzontal.
• Molt probablement ens deuran donar instruccions per megafonia. Hem
d’estar atents.
• No hem de fer servir els ascensors en cas d’evacuació.
• Si evacuen l’edifici, hem de seguir la senyalització d’evacuació i evitar
passar per les escales o els corredors amb fum.

n Els hotels
L’ allotjament en els establiments hotelers ha augmentat considerablement.
Aquests establiments són, per a nosaltres, un lloc de residència desconegut,
ple de gent i amb un risc una mica més important que potser no suposem.

Riscos més import a n t s

• Quedar-se adormit fumant.
• Utilitzar fogonets a les habitacions.

Consells de pre v e n c i ó

Hem d’adoptar les actituds següents, per autoprotegir-nos i per la protecció
dels altres:

• Quan arribem a l’hotel, hem de llegir les instruccions i estudiar el plànol
que hi ha dar rere la porta de l’habitació, per tenir un pla d’evacuació en cas
d’emergència. Convé que preveiem els nostres actes en cas d’incendi.
• Ens hem de familiaritzar amb els recorreguts, amb les vies d’evacuació i les
sortides. Pensem que aquest coneixement, en cas d’incendi, ens pot salvar la
vida. Hem de tenir al cap el número de portes que hi ha entre la nostra
habitació i les sortides.
• No hem de fumar mai al llit; ens podríem quedar adormits amb el cigarret
encès.
• No hem d’utilitzar a l’habitació aparells que puguin comportar un risc, com
fogonets, planxes i altres electrodomèstics.
• Hem d’examinar les sortides d’emergència per estar segurs que funcionen.
• Hem de localitzar els polsadors d’alarma d’incendi més propers.

En cas d’incendi seguiu el pla d’emergència
i evacuació establert.
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Consignes d’actuació

A més de respectar aquestes mesures de prevenció, hem de fer el següent en
cas de descobrir un incendi:

• Hem d’utilitzar el polsador d’alarma; així avisarem a la centraleta.
• Durant l’estada a l’hotel, si sentim el senyal d’alarma, hem de sortir de la
nostra habitació. Per no perdre temps, no hem d’agafar objectes personals 
i hem d’anar cap a la sortida més propera. No hem d’ignorar mai el senyal
d’alarma, tant de dia com de nit.
• No hem d’utilitzar els ascensors; podem quedar atrapats entre dues plantes.
• Hem de veure com s’obren les finestres de l’habitació.
• Hem de donar un cop d’ull per la finestra, per veure què hi ha fora, per si
hi ha balcons, sortides o alguna cosa que pugui ajudar-nos en una possible
evacuació.
• Hem de tenir la clau de l’habitació sempre a mà.
• Si hi ha foc a l’habitació, n’hem de sortir de seguida, hem de tancar la
porta i donar avís a recepció (polsadors, telèfon, etc.).
• Si les escales o els corredors no ens semblen prou segurs, ens hem de
quedar a l’habitació.
• Si sortim de l’habitació, n’hem d’agafar la clau: podria passar que hi
haguéssim de tornar.

En cas d’emergència, no hem d’anar a llocs que no estiguin previstos com a
sortida normal ni com a sortida d’emergència, com els lavabos, les sales sense
sortida, etc.

n Els pavellons i els estadis esportius

Consignes d’actuació

• Hem de tenir cura de la mainada, perquè es pot perdre amb facilitat.
• No hem d’empènyer ningú en les aglomeracions; hem de seguir, doncs, el
pas de les altres persones. En una situació d’allau de gent, el millor és apart a r-
se del flux de persones i procurar mantenir un cert espai per a la mainada.
• No hem de fer servir els ascensors en cas d’evacuació.
• Hem d’evitar posar-nos a llocs en què una allau de gent ens pugui
empènyer fora de la localitat que ocupem o ens pugui esclafar contra una
barana o una tanca.
• Hem de fixar punts de trobada amb la família, per si algú es perd.
• Hem de seure al lloc que tenim assignat; no hem de seure a les baranes 
o a llocs no adequats; també hem de procurar no col·lapsar els accessos, les
sortides o les vies de trànsit.

INSTRUCCIONS PER ALS CLIENTS
EN CAS D’INCENDI

SI DESCOBRIU UN INCENDI:
• Comuniqueu ràpidament a RECEPCIÓ la

situació del FOC.
• No perdeu la serenitat: no correu ni crideu. Si

se us cala foc a la roba, estireu-vos a terra i
rodoleu. Si hi ha molt fum, gategeu.

• Sortiu de l’habitació i TANQUEU la porta.
L’escala més pròxima es troba a … m a mà
dreta/esquerra. Una altra possible sortida es
troba a … m a mà dreta/esquerra.

• NO UTILITZEU els ascensors.

SI LES SORTIDES ESTAN BLOQUEJADES:
• Quedeu-vos a l’habitació, poseu roba humida

a les ranures de les portes.
• Feu-vos veure per la finestra.
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• En alguns espectacles esportius no es poden portar begudes alcohòliques 
o begudes amb envasos rígids (segons el Reial decret 769/1993), ni tampoc
introduir en el recinte objectes perillosos: ampolles, pals, bengales, elements
pirotècnics, etc., seguint la normativa vigent. Evitem els elements perillosos.

n Les discoteques

Riscos més import a n t s

• El risc més important prové de les instal·lacions tècniques i de la
sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica. Hi ha també algun risc afegit, com el
tabac, els mistos, els cigarrets, la mateixa aglomeració, etc.

Consignes d’actuació

• En cas d’emergència, no hem d’anar a cap lloc que no estigui previst com a
sortida o sortida d’emergència, com els lavabos, les sales sense sortida, etc.
• En entrar a l’establiment, hem 
de fixar-nos en les sortides i les sortides d’emergència i en els re c o rreguts 
d ’ e v a c u a c i ó .
• Hem de tenir en compte que en aquest tipus de locals hi ha un
enllumenat de senyalització a les sortides i a les escales, als corredors i
als vestíbuls que sempre està encès i que ens pot ajudar en l’evacuació.
• Les edats mínimes d’entrada a l’establiment s’han de re s p e c t a r.
• Si bevem alcohol, ho hem de fer amb moderació. En cas de sinistre el cos
s u p o rta menys l’agressió de substàncies com l’alcohol i, en tot cas, és
p robable que tornem a casa probablement conduint.
• És perillós conduir sota la influència de drogues i es prohibeix conduir si
es passen uns certs nivells.

Hem de fixar-nos en el lloc on hi ha les sortides, 
les sortides d’emergència i els recorreguts
d’evacuació.

El consum excesiu d’alcohol impedeix tenir
respostes positives de conducta davant 
d’un sinistre.



n Els restaurants i els bars

Riscos més import a n t s

En aquests locals les zones més perilloses són la cuina i les instal·lacions
tècniques (gas, electricitat, etc.) que hi pugui haver.

Consignes d’actuació

• Hem de poder sortir fàcilment si es produeix un sinistre a les zones de risc.
• Si bevem, fem-ho amb moderació. L’ alcohol fa disminuir les nostres
aptituds i fa que el cos humà suporti menys l’agressió d’altres substàncies. 
A més a més, potser haurem de tornar a casa conduint, i ja sabem que és
perillós conduir sota la influència de l’alcohol.
• No hem de posar les taules, si les movem, de forma que bloquegin o
escanyin els recorreguts de sortida.

n Els cinemes i els teatres

Riscos més import a n t s

Els riscos més importants als cinemes i als teatres són les obres
de reparació, les tasques de manteniment i, especialment, els
treballs de soldadura.
Hem de considerar també els riscos afegits, com la cabina de
projecció i l’escenari i les sobrecàrregues de la instal·lació
elèctrica. 

Consignes d’actuació

• Ens hem de fixar en el lloc on hi ha les sortides i les sort i d e s
d ’ e m e rgència, i en els re c o rreguts d’evacuació. Ens hem de fixar
en el lloc on hi ha els mitjans d’extinció, bàsicament extintors i

boques d’incendi equipades.
• Hem de tenir en compte que en aquest tipus de local hi ha un enllumenat
de senyalització a les sortides i a les escales, als corredors i als vestíbuls, que
sempre està encès i que ens pot ajudar en l’evacuació.
• En cas d’emergència, no hem d’anar a llocs que no estiguin previstos com a
sortida o sortida d’emergència, com els lavabos, les sales sense sortida, etc.

A  L’ E X T E R I O R

n Al bosc
Amb l’arribada de l’estiu, el bosc es converteix en un espai de lleure i tranquil·litat.
Allunyats de les nostres activitats quotidianes i en contacte amb la natura, moltes
vegades oblidem que la negligència al bosc pot comportar riscos i conseqüències
greus. Per això, si decidim passar les vacances en contacte amb la natura, 
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En teatres d’una certa importància hi ha un teló
compartimentador entre el públic i l’escenari per

evitar la propagació del foc en cas d’incendi.
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cercant-hi descans i esbarjo, haurem de prendre les mesures següents, per prevenir
que no hi hagi cap incendi:

• Hem de muntar el campament en una clariana del bosc o en una zona neta
de vegetació.
• Si utilitzem un llum que vagi amb gas o amb un líquid inflamable, l’hem
de penjar en un lloc que no comporti risc o l’hem de posar al terra, en algun
lloc horitzontal i sense vegetació.
• Quan ens n’anem una estona del campament, hem de deixar els llums i els
fogons ben apagats.
• Hem de deixar refredar els pots de cuinar abans de posar-los en contacte
amb materials combustibles.
• Hem de tenir aigua preparada per si es cala foc.
• No hem de llençar deixalles ni, sobretot, vidre al bosc.

Consells generals davant d’un incendi fore s t a l

En alguns casos no hi ha manera de poder-se escapar d’un foc forestal. Quan
aquesta situació és inevitable, els danys i fins i tot la mort es poden evitar
seguint els següents consells:

• Hem de dominar el pànic.
• No hem de córrer cegament o innecessàriament, si el camí per escapar no
està clarament indicat. Ens hem d’allunyar del front del foc pels costats 
i descendir tant com puguem.
• Hem d’entrar a la zona ja cremada: per fer-ho, ens hem de tapar tota la pell
al descobert, hem de respirar profundament unes quantes vegades i travessar
el front de flames de pressa.
• Hem de regular-nos la respiració per no inhalar fum espès: hem de respirar
amb inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire de prop de terra.
• Hem de protegir-nos de la radiació de calor buscant una rasa, un roc gran,
un llac o un corrent d’aigua, una bassa, un vehicle o una construcció. No
hem de buscar refugi als dipòsits d’aigua elevats; ni en pous o coves, ja que
l’oxigen s’hi pot acabar de seguida.
• És important poder-se cobrir la pell amb roba de cotó i arribats a l’extrem
de perill imminent intentar cobrir-se amb terra.
• En cas de perill imminent ens hem d’estirar a terra de bocaterrosa en un lloc
que no cremi. Ens podem protegir darre re de rocs grans o grans troncs caiguts.
• Hem d’evitar sempre les zones de pendent, els colls o les gorges, els ports
de muntanya, les valls estretes, les fondalades.
• Si el foc ens empaita enfilant-se per la muntanya, o seguint la direcció del
vent, hem d’evitar que ens atrapi fugint-ne de costat.
• Si anàvem a peu i el foc ens envolta, no hem d’abandonar mai el camí o la
carretera. Si la via té més de 12 m d’amplada, ens hem d’ajupir per respirar
l’aire fresc de sota i esperar que el foc passi.
• Si pot ser, hem de córrer pel camí a refugiar-nos en un tros que ja hagi
cremat. Hem de tenir molta serenitat: sempre hi ha un moment que les
flames decreixen, i llavors podem provar de passar corrents a la banda
cremada per on el foc sigui més petit.
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• Per travessar les flames, el millor és mullar-nos la roba i protegir-nos la cara
amb un drap humit, per no respirar l’aire roent de l’incendi.

S o b re v i u re dins d’un vehicle

Si anem amb cotxe i ens trobem envoltats pel foc, no hem de deixar el camí
o la carretera, no hem d’intentar creuar el front de foc: tancarem les finestres,
encendrem els llums i tocarem de tant en tant la botzina perquè cap cotxe
que s’acosti a través del fum pugui topar contra nosaltres. No hem
d’abandonar mai la calçada: podria ser fatal.

Aturem-nos! No hem de conduir a través del fum. Hem d’aparcar al costat
del camí o, si no és un camí, al lloc més espaiós que puguem trobar. No hem
d’aparcar damunt de l’herba alta o el sotabosc. Hem d’encendre els llums,
tancar les finestres i les obertures d’aire i tapar les escletxes. No ens hem de
moure de dins el cotxe. És el millor lloc que tenim per protegir-nos de la
calor de l’incendi. Hem d’estirar-nos al terra del cotxe i cobrir-nos tota la pell
que ens queda al descobert. No hem de sortir del cotxe fins que el foc
principal hagi passat. Quan el foc passi, el vehicle es bellugarà per les forces
convectives i la temperatura dins d’ell augmentarà.

El lloc més segur és l’interior del cotxe. Contràriament al que la gent pensa,
és raríssim que el dipòsit de gasolina exploti. 

No hem d’aparcar el vehicle en zones amb vegetació gaire alta, sobretot si du
catalitzador, perquè l’alta temperatura que té pot encendre la vegetació.

És recomanable tenir una franja neta 
de vegetació, amb les branques baixes 

esporgades, al voltant de la casa.
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Si casa nostra es veu amenaçada

Una construcció, normalment, ofereix prou protecció durant el pas del front
del foc, encara que més tard s’encengui, ja que ens pot protegir de l’escalfor
radiant i del fum.

Quan veiem avançar un foc a menys de dos quilòmetres de casa, ens hem de
preparar per abandonar-la si tenim una sortida segura en direcció contrària al
front del foc i hem de cercar refugi al poble, a la platja o en un altre lloc
segur. Hem de deixar ben tancades totes les portes, les finestres i els balcons.

És molt difícil que una casa d’obra es cremi amb el pas d’un foc. Si decidim
quedar-nos a casa, hem de recordar el següent:

• Hem d’enretirar tots els objectes combustibles del voltant de la casa, els
mobles de jardí i els para-sols.
• Hem de tancar les golfes i també els respiralls de la cornisa i del celler.
• Hem de col·locar gibrells grans de plàstic, llaunes o galledes al voltant de la
casa i omplir-los d’aigua.
• Hem de col·locar les mànegues de regar el jardí de tal manera que arribin a
qualsevol lloc de la casa.
• Si tenim bombes portàtils de gasolina per treure l’aigua de la piscina, ens
hem d’assegurar que siguin al seu lloc i que funcionin.
• Hem de tancar les finestres i les portes de la casa perquè no hi entrin
brases portades pel vent. Hem de tancar també les portes de dins de casa
perquè no hi hagi corrents d’aire.
• Si tenim temps, hem de treure els tapissos i les cortines. Hem de tancar les
finestres venecianes o els porticons resistents al foc, per reduir l’acumulació
d’escalfor irradiada a l’interior de la casa.

No hem de quedar-nos a ruixar el jardí per salvar-lo. L’ únic que faríem seria
malgastar l’aigua que es podria emprar en l’atac directe al foc, i podríem
perdre temps per fugir.

En algunes ocasions i quan els serveis d’extinció ho considerin oportú pot
d o n a r-se el cas que el fet de tenir les mànegues de regar el jardí connectades
a la xarxa d’aigües poden fer perd re pressió i per tant ser més indicat la
desconnexió de les mànegues.

Col·laboració amb els mitjans d’extinció

Si anem amb el cotxe per ajudar en l’extinció, hem de deixar-lo ben
arraconat, orientat cap a la sortida, amb els vidres tancats perquè no hi entrin
guspires, però amb les portes sense bloquejar i les claus al contacte per si
algú l’ha de treure en cas de perill o per si fa nosa.

Si coneixem bé el terreny, podem col·laborar amb els mitjans d’extinció
indicant-los els camins i les dreceres més ràpids per acostar-se a l’incendi. 
Per evitar riscos innecessaris i per no destorbar els treballs d’extinció, no hem
d’acostar-nos només a mirar.

La seguretat d’una casa depèn d’on estigui situada,
dels materials amb què estigui construïda i de la
quantitat de combustible que hi hagi a la vora.
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Si som responsables, disciplinats i ens considerem capaços, podem
col·laborar en les tasques d’extinció tenint present que la unió fa la força.
Hem de fer la tasca encomanada en grup, mai sols. Hem de vigilar en tot
moment la direcció del foc, el sentit del vent i hem de preveure sempre una
sortida clara i segura en cas d’emergència.

Quan els hidroavions i els helitancs aboquin l’aigua, hem de buscar protecció
darrera d’alguna roca o d’algun arbre perquè el fortíssim impacte de l’aigua
no ens pugui ferir greument.

Els col·lectius de voluntaris preparats i organitzats, que l’INFOCAT indica
(A.D.F., voluntaris forestals i voluntaris municipals), que desitgin col·laborar
han de dirigir-se al centre de comandament avançat (C.C.A.) Per altra banda,
aquelles altres persones que desitgin col·laborar haurien de dirigir-se als
serveis logístics dels municipis afectats per tal de coordinar els esforços.

n Als càmpings
L’ acampada lliure està prohibida a gairebé tot el territori. En els municipis on es
permeti, hem de respectar les normes següents, que també valen com a normes
generals per als campistes:

• La tenda no s’ha de situar sota un arbre solitari o sota l’arbre més alt del
bosc, ni en una riera ni a la vora d’un penya-segat.
• No hem de fer foc a menys de 500 m de terrenys forestals, llevat de les
àrees especialment indicades.
• Hem de portar sempre una farmaciola d’emergència.
• Hem d’haver previst el subministrament d’aigua potable i la manera de
resoldre la qüestió de la higiene.

n Als correfocs
La recuperació i la proliferació dels tradicionals correfocs i l’augment dels
accidents que es produeixen durant la celebració d’aquestes festes exigeixen
cridar a la prudència i informar amb amplitud, perquè puguem gaudir
participant en aquests espectacles sense patir ni provocar riscos innecessaris, 
tal com indica el Decret 252/1999

Consells per a les entitats org a n i t z a d o re s

• Comprovar que les colles utilitzen articles pirotècnics catalogats i
homologats (segon Reglament d’explosius) i que els transporten, els
manipulen i els guarden correctament per evitar la producció o propagació
de guspires o focus de calor.
• Programar els correfocs en carrers amples i feu-ne enretirar qualsevol tipus
d’obstacle que pugui impedir el pas fluid de la gent (contenidors, testos,
taules, cadires, vehicles, etc...).
• Elaborar un pla d’emergència, senyalitzant l’espai o recorregut de l’actuació
per prevenir els riscos per a les persones que desenvolupen l’acte i/o per als
assistents i els bens. Establir la seguretat i vigilància de les zones
potencialment afectades per un accident i les mesures de protecció i socors
de les víctimes i la seva evacuació i assitència sanitària.

Els dipòsits BRA (base remota d’atac) permeten
fer una instal·lació d’aigua en llocs on l’incendi

forestal és de difícil accés.
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• En cas que durant l’actuació s’apagui l’enllumenat públic, s’ha de mantenir
sempre un mínim d’il·luminació encesa.
• Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els posibles
danys personals i materials que es puguin produir durant la festa del
correfoc.
• Informar els veïns amb prou antelació sobre els llocs per on passarà el
correfoc i sobre quines mesures s’han de prendre per aconseguir que la festa
no comporti riscos innecessaris. Incloure en el programa de festes les
recomanacions del correfoc amb precaució, per als veïns i participants.

Consells per les colles actuants

• Muntar un servei d’ordre i suport al llarg de tota la cercavila de foc i evitar
els carrers estrets i sense sortida, per no crear situacions de risc innecessàries.
• Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no enviar els llocs on hi ha
espectadors, els portals o llocs similars.
• Per a la construcció de dracs, evitar els material molt inflamables. Evitar
també la concentració de punts de foc i de les càrregues de pólvora en el drac.
• Utilitzar vestits i calçat resistents al foc.
• No portar metxes, la pólvora o les "carretilles" a les butxaques, sinó en
bosses de material difícilment inflamable.
• Manipular correctament els articles pirotècnics i mantenir-los envasats i
embalats abans d’utilitzar-los, per resguardar-los de la humitat ambient.
• Desar les "carretilles" en un lloc segur i en caixes adequades (de fusta,
metàl·liques, etc., amb ventilació), lluny de les aglomeracions i de qualsevol
font capaç de provocar guspires, flames o gasos calents.

Consells per als veïns

• Perquè no hi hagi accidents, hem de treure del carrer qualsevol obstacle
que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com, per exemple, els testos
amb plantes, les bosses d’escombraries, les taules, les cadires, etc.
• Hem d’enretirar els nostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila
de foc, perquè la gent no hi pugui prendre mal i perquè no es produeixin
desperfectes als cotxes.
• No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap
dels seus membres.
• Hem de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures
per impedir que ens entrin coets i guspires, que podrien causar un incendi.
• Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es
puguin encendre.
• Per més que els assistents al correfoc ens demanin aigua per mitigar la
calor, no n’hem de llançar. Així evitarem que la pólvora es mulli i exploti o
que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Consells per a les persones que segueixen el corre f o c

• Ens hem d’informar bé dels llocs per on passarà el correfoc i hem de seguir
les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre, perquè la
participació en el correfoc sigui una festa completa.

Cal muntar un servei d’ordre i suport al llarg
de tot el correfoc i evitar carrers estrets 
i sense sortida.
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• La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb
mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de
pell que ens agafin fort els peus.
• Si per qualsevol circumstància se t’encén la roba, tira’t a terra i rodola per
apagar les flames. Sobretot, no corris, perquè les flames s’escamparien 
i serien més virulentes.
• Hem d’esperar la comitiva del correfoc en carrers amples i evitar, en la
mesura que ens sigui possible, les aglomeracions i els taps de la gent.
• Hem de col·laborar amb l’organització no demanant aigua als veïns. Així
evitarem taps i relliscades i també evitarem que la pólvora es mulli i exploti
en lloc de cremar-se.

n A les fogueres
La nota més viva de la festa de Sant Joan són les fogueres, costum molt estès
per tot el nostre país. Gaudim de les fogueres, amb la necessària garantia de
protecció per a tothom.

Lloc a escollir

• No hem de situar la foguera a menys de 15 m de la façana de cap
edificació.
• Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan
poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els
envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre..
• Sobretot, hem de vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc. 
• Si pensem fer la foguera en un solar, abans haurem de deixar-lo net de
bardisses o de materials inflamables.
• Si la volem fer al carrer, hem de procurar que hi hagi obert un pas per als
vehicles d’urgència.
• Per no fer malbé el paviment, haurem de posar-hi terra o sorra (un mínim de
10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, aquesta precaució és impre s c i n d i b l e ,
de la mateixa manera que és obligatori el permís de l’ajuntament.
• No hem de fer la foguera prop d’un envà pluvial, ja que la dilatació
provocada per la calor podria enderrocar-lo.

M a t e r i a l s

• Hem d’anar amb compte amb el que cremarem. Han de ser coses que
deixin brasa, sobretot de fusta.
• No hem de cremar-hi papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No
hem d’utilitzar mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni
pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.
• En general, hem de fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi
afegint a poc a poc.
• Encara que sigui més lent i menys espectacular, hem d’encendre la foguera
per diferents focus, de paper, de palla, etc. No hem de fer servir mai gasolina
ni qualsevol líquid inflamable.
• Si fa vent, és millor que deixem la festa per un altre any, no la convertíssim
en una tragèdia.

La curiositat i la novetat fan que tant el foc,
sempre viu i diferent, com els petards i els coets,

espectaculars i de vistosos colors, interessin 
i captivin. Malauradament, el goig de la festa 

es pot capgirar en tristesa i sofriment.
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Consells als veïns

• Hem de tenir molt de compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres
i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin
en algun habitatge i provoquessin un incendi.
• També hem de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
• Hem de respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.
No hem de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
• Necessitem un permís: hem de comunicar a l’ajuntament la situació de les
fogueres.

Apagament de la foguera

• Hem de tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes
d’aigua, mànegues, extintors, etc.).
• Hem de vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, hem
de ruixar el caliu perquè no hi pugui haver accidents.

n Amb elements pirotècnics
L’ estiu, amb el bon temps, la calor i les nits de cel clar, és una època
idònia per celebrar festes i revetlles en què l’atractiu principal és, a part
de la música, l’espectacularitat dels focs d’artifici i la crema de les
tradicionals fogueres. Aquestes celebracions pro l i f e ren i l’ús d’art i c l e s
p i rotècnics s’hi ha incrementat, de manera que cada vegada es pro d u e i x e n
més accidents.

Les estadístiques demostren que els errors i les imprudències que es
cometen amb els petards són, en bona mesura, els culpables dels gre u s
accidents que es produeixen, accidents que es poden evitar amb una
i n f o rmació corre c t a .

Durant tot l’any resta prohibit llençar objectes encesos en els terre n y s
f o restals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metre s
que els envolta.

N o rmes de segure t a t

Per a la nostra seguretat i la de la nostra família, hem de comprar els
productes pirotècnics als establiments que en tinguin autoritzada la venda.

•A partir de 14 anys els productes de la classe I són els que tenen un risc
molt baix. Estan pensats per utilizar-los en àrees confinades, concepte en que
s’inclou l’interior dels edificis d’habitatges

•A partir de 16 anys els productes de la classe II són els que tenen un risc
reduït. Estan pensats per utilizar-los a l’aire lliure en àrees confinades.

•A partir de 18 anys els productes de la classe III són els que tenen un risc
mitjà. Estan pensats per utilizar-los a l’aire lliure, en àrees amples i ofertes.

Exemples de productes
pirotècnics de la classe 1

Sortidors petits.

Fulminants de pirotècnia (piules).

Sorpreses.

Bombetes japoneses.
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•Els productes de la classe IV són els que tenen un risc molt alt o estan sense
determinar. Estan pensats perquè els utilitzin únicament professionals.

Consells sobre l’ús dels articles piro t è c n i c s

Els focs artificials resultaran més brillants i més espectaculars si els dispare m
d’esquena a la direcció del vent i, a més, evitarem el risc de cremades per
l’acció de les espurn e s .

• No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden
e n c e n d re i explotar-nos al damunt.
• No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de
qualsevol article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir greus cre m a d e s ,
accidents oculars i/o traumatismes.
• Pro c u rem encendre el ble per l’extrem, perquè ens doni temps
d ’ e n re t i r a r- n o s .
• Les candeles romanes que no estiguin provistes de mànec especial, 
hem de fixar-les en un forat o en un test amb terra o amb sorra per no
c re m a r- n o s .
• Els coets voladors, no els hem de disparar mai agafats de la mà, ni amb la
b a rnilla trencada, ni en un lloc amb risc d’incendi (a la muntanya, a llocs
amb arbustos secs, etc.). Hem de disparar-los col·locats en una posteta,
p reparada convenientment amb armelles. Així evitarem fer-nos mal 
o provocar un incendi.
• Si l’article falla en encendre’l, no l’hem de tocar fins que no hagin passat
30 minuts. L’ hem d’inutilitzar deixant-lo en remull durant una nit.
• No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc 
a menys de 500 m del bosc. Podríem calar-hi foc i provocar un incendi
f o re s t a l .
• Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d’artifici al carre r.
Així evitarem el risc que el nostre habitatge s’encengui.
• Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora
líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
• No hem de llançar cap petard contra algú altre. Podem ferir-lo gre u m e n t .
• No hem de tallar el tro final d’una traca. La seva explosió fora de la traca
ens podria fer molt de mal.
• Hem de fixar bé les rodes d’artifici. Així evitarem que cre m i n
incontroladament.
• No hem de ficar trons dins de totxanes ni ampolles, perquè, en explotar,
fan metralla que surt incontroladament.
• No hem de tirar cap coet amb la canya trencada, perquè sortirà en una
direcció inesperada i pot explotar malament.

Exemples de productes 
pirotècnics de la classe 2

Correcames.

Rodes.
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n A la natura i en els esports d’aventura

Si gaudim de la natura, és important que la conservem i que ho fem amb
seguretat.

P reparació física

Si practiquem algun esport, hem de preparar-nos físicament, de forma
progressiva, fins que aconseguim l’enduriment, l’agilitat, la destresa, la força 
i la resistència necessàries per a l’esport que pensem practicar. Hem de deixar
un marge de seguretat ampli quan valorem les nostres forces per fer un tipus
d’activitat determinada.

Coneixements tècnics

És molt important anar acompanyat d’algú que conegui bé l’activitat i el terre n y,
p e rquè així podrem gaudir de la natura sense córrer cap risc innecessari.

E q u i p

Abans de sortir, hem de comprovar que portem el material adequat i que està
en bones condicions. Hem de recollir la màxima informació del terreny, de
les seves característiques i instal·lacions i dels refugis: si estan oberts o no, si
necessitem la clau, etc. Hem de portar sempre roba d’abric.

Cada activitat té unes tècniques pròpies, que hem
de conèixer com cal. Siguem conscients de les
nostres limitacions. No hem de sobrevalorar la
nostra capacitat física i tècnica.
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Situació meteoro l ò g i c a

Quan programem una sortida, ens hem d’informar de la previsió
meteorològica. Hem de tenir en compte l’evolució del temps durant la
sortida. És molt important demanar la previsió a l’estació meteorològica més
propera al lloc on volem anar.

A l i m e n t a c i ó

Una alimentació insuficient o inadequada pot provocar l’esgotament i la
disminució de la nostra capacitat física i psíquica. L’ alimentació ha de ser
adequada a l’esforç que pensem fer.

I n f o rm a r

Hem de fer saber a algun company o familiar l’activitat que pensem fer, la
situació i l’hora prevista de tornada, per si fos necessari mobilitzar els mitjans
de socors per fer una recerca o un salvament. La rapidesa amb què ens
localitzin ens pot salvar la vida.

Primers auxilis

Una actuació immediata en cas de malaltia o d’accident pot salvar-nos la
vida. Hem de tenir, doncs, els coneixements bàsics (sobre causes, símptomes
i primers auxilis) de les malalties pròpies de la situació en què ens podem
trobar: a la muntanya, per exemple, el mal d’altura, el sobreesforç, les
agressions per fred o calor, les lesions físiques, les intoxicacions, etc.

C o n d u c c i ó

Per no córrer riscos innecessaris, hem de tenir present que una conducció
llarga pot fer disminuir la nostra capacitat per fer altres esforços. Igualment,
l’esgotament després d’un esforç físic important pot fer que tinguem menys
reflexos en la conducció de tornada. Preveiem el temps i el descans
necessaris per a tot tipus d’activitat.

Cal preveure que a la muntanya les condicions
existents poden canviar: fred, calor, boira, neu,

pluja, dia, nit, etc.

La muntanya no avisa i s’ha d’estar preparat 
per a les situacions que s’hi presentin.
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n A la platja
Habitualment, a les platges, l’estat de la mar s’indica amb banderes de colors:

• Bandera verda: Informa que l’estat de la mar és adequat per gaudir de
les activitats de platja (sempre parant compte, per la nostra seguretat, als
coneixements tècnics, a la preparació física, a la situació meteorològica, etc.).

• Bandera groga: I n f o rma que l’estat de la mar demana precaució i que
no ens hem de banyar a la vora de les roques, els espigons, ni allunyar- n o s
de la platja mar endins. Hem de vigilar atentament la mainada en aquesta
s i t u a c i ó .

• Bandera vermella: Informa que l’estat de la mar no és adequat per fer-hi
activitats. Per tant, en aquesta situació no ens hi hem de banyar ni practicar-
hi cap activitat.

A la platja les agressions del medi, com les del sol, poden ser habituals. Ens
hem de protegir d’una exposició excessiva als rajos solars. No hem de dormir
a la platja ni a les taules de surf o als matalassos.

Al mar un matalàs inflable pot ser un risc afegit
tant per als grans com per als petits.
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A L S  V E H I C L E S

n Automòbils
Els incendis de vehicles són relativament nombrosos, i es produeixen bàsicament
per tres circumstàncies.

• Incendi del vehicle per funcionament o ús.
• Incendi per col·lisió.
• Incendi intencionat o provocat.

Deixant a part l’última circumstància, la proporció d’incendis en cas de
col·lisió és, aproximadament, d’un incendi per cada mil col·lisions. Els danys
personals es deuen bàsicament a la impossibilitat d’escapar del vehicle, ja
sigui perquè les portes, els seients o nosaltres mateix estem travats; ja sigui
perquè ens hem quedat sense sentit com a conseqüència del cop.

El perill està tant en les cremades com en la intoxicació per fums.

Perills i causes d’incendi

• A causa de líquids inflamables (gasolina, oli, anticongelants, etc.),
per la pèrdua o el vessament de gasolina (dipòsit de gasolina, conductes,
carburador o bomba d’injecció).
• A causa de la instal·lació elèctrica (bateria, cables, connexions, etc.);
per una causa d’origen elèctric: sobreescalfament d’instal·lacions,
curtcircuits i una posada a punt deficient del distribuïdor.
• A causa de la velocitat: per fregament d’una part del vehicle amb el
terreny o parts mòbils, per fregament de les xapes a terra, per fregament de
les rodes a la xapa, per fregament d’una part del motor amb altres; per causa
d’un pneumàtic que es rebenta a alta velocitat, en els vehicles que porten un
gran pes, o en un camió que va amb els pneumàtics desinflats.
• A causa de l’escalfament dels frens: per deficiències en la regulació
(bàsicament, en els camions); per utilització intensa a les baixades llargues, si
no s’utilitza el fre motor o elèctric (això pot provocar l’escalfament de
greixos, d’olis, de fluids hidràulics o del conjunt de la caixa i els coixinets).
• A causa de materials inflamables del vehicle: plàstic, cautxú, teixits,
etc., elements oblidats dins el compartiment motor que poden generar un
incendi (draps per escalfament, eines per contacte elèctric, etc.)

Si es produeix un incendi, què hem de fer?

• No ens hem d’esverar.
• Hem d’apartar el vehicle de la calçada (no l’hem d’acostar al bosc ni a altres
vehicles ni a altres elements de transmissió).

Si tenim un extintor en el vehicle, 
podrem sufocar petits incendis.
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• Hem de treure el contacte (parant el motor, aturem l’aportació de gasolina 
i la càrrega en els circuits elèctrics).
• S’ha de tirar de la palanca d’obertura del capot; agafar l’extintor, que ha de
ser en un lloc accessible, i sortir del cotxe.
• S’ha d’obrir el capot (amb precaució i protegint-se les mans); en tot cas,
abans d’obrir-lo, s’ha de disparar l’extintor per la calandra o les entrades d’aire
o bé per sota del vehicle, a fi d’aminorar la virulència del foc al obrir- l o .
• Un cop obert, s’ha de disparar l’extintor a la base de les flames; si no hi ha
més remei, es poden utilitzar elements alternatius (una manta mullada, un
sifó, etc.).
• S’ha de desconnectar la bateria tan aviat com es pugui.
• Si no podem controlar el foc, hem de demanar ajut als bombers 
i allunyar-nos del vehicle perquè no es produeixin altres danys. Hi pot haver
en el vehicle esprais per greixar o netejar que poden explotar.
• Després d’un foc, no hem de tornar a engegar el vehicle fins que la causa
del sinistre no s’hagi corregit.
• Explosió: normalment, un cotxe no explosiona en un incendi.

n El transport subterrani

Consignes d’actuació

En cas d’incendi al metro o al tren, dins d’un túnel o d’una estació, hem
d’avisar la companyia pel mitjà disponible (intercomunicador, avisador, etc.).
Habitualment, els vagons porten extintors en alguna de les puntes, encara
que en alguns casos estan instal·lats dins de la cabina del conductor, que està
tancada. 

Habitualment, si el tren s’encén dins d’un túnel, val més arribar a l’estació
més propera que parar dins el túnel. No ens ha de sorprendre, doncs, que el
conductor no aturi el metro fins que no arribi a l’estació.

En cas d’haver de caminar pel túnel, hem de tenir cura amb l’alimentació
elèctrica pel tercer carril, en els transports que en disposin (bàsicament el
metro), ja que podria electrocutar-nos. Si hi ha fum i no ens hi veiem, la via
del tren pot ser una bona guia per arribar fins a l’estació.

A l’estació hem de tenir cura amb les aglomeracions. No ens hem de col·locar
mai prop de la vorera de l’andana, i encara menys quan hi ha aglomeracions.

Si detectem un incendi al metro o al tren, donarem
avís el més aviat possible.
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Davant d’un accident hem de
seguir un ord re de prioritats

d e t e rminat. 
Aquest ord re, que té consens

general, és el següent:
P ro t e g i r, Alert a r, Socórre r

CONSELLS I 
PRIMERS AUXIL I S
A P È N D I X

C O N S E L L S  G E N E R A L S  

E N  C A S  D ’ A C C I D E N T

n Protegir-se un mateix i protegir les víctimes: 
per exemple, en un accident de carretera, hem de vigilar que un altre vehicle
no ens atropelli i hem de senyalitzar la zona com cal, etc.

n A l e rtar és el pas següent, en ord re d’importància: 
és alertar de l’accident els organismes encarregats de re s o l d re’l: per exemple, en
el foc d’un habitatge o en un accident hem d’avisar els Bombers al telèfon 112
d ’ e m e rgències, per a tot Catalunya, i al 080 (Bombers de Barcelona), per a la
ciutat de Barcelona. No hem de pre t e n d re mai ser autosuficients.

n Socórrer implica fer els primers passos per ajudar la persona ferida;
essencialment, es tracta d’estabilitzar-ne les constants vitals, és a dir, la
respiració i les hemorràgies, tractar-ne les pèrdues de consciència
adequadament; no hem de moure la persona ferida fins que no arribin els
socors qualificats.

P R I M E R S  S O C O R S  A  L E S

P E R S O N E S  A C C I D E N TA D E S

Per donar els primers socors a les persones accidentades, s’ha d’haver fet un
curset de primers auxilis. Les indicacions que es donen a continuació no
pretenen mai substituir l’acció dels equips que presten socors ni del personal
sanitari. Tan sols són unes indicacions sobre l’actitud prèvia més adequada,
fins que aquest personal arribi.

Davant d’una persona accidentada, un cop ens hem protegit i hem protegit la
zona, hem d’actuar segons un ordre de prioritats i fer-nos unes preguntes
bàsiques en l’ordre següent: Respira? Li batega el cor? Sagna? Respon?

Aquestes preguntes són un repàs elemental de les constants vitals i donen
una primera visió dels fets, que poden posar en perill de mort imminent la
persona accidentada abans que no arribin els socors.

• Si la persona accidentada no respira, li hem de fer immediatament una
hiperextensió del coll i hem de començar el boca a boca.

• Si a la persona accidentada no li batega el cor, li hem de fer 
un massatge cardíac.

• Si la persona accidentada sagna, hem de fer una compressió local 
del lloc que sagna.

• Si la persona accidentada no respon, si està inconscient, hem de vigilar
constantment la via aèria (que no s’ennuegui) i el batec cardíac, 
fins que arribin els socors.



55

Per contacte directe entre la víctima i la
mateixa tensió (conductors al descobert,
interiors de portalàmpades, preses de
corrent, etc.).

Per defectes d’aïllament, en entrar en contacte
directe les parts sotmeses a tensió amb un

aïllament defectuós (humitat, envelliment
d’aïllants interns, etc.).
Per incendis, provocats per guspires
elèctriques (sobreescalfament dels
conductors elèctrics, curtcircuits, excés de
càrrega, etc.).

E L E C T R O C U C I O N S

L’ accident neix pel contacte amb fonts d’electricitat. La lesió que produeix depèn de la
quantitat d’electricitat que recorri el cos i de la durada de l’electrocució.
Les electrocucions acostumen a ser motivades per: 
L’ electricitat domèstica (il·luminació, electrodomèstics, etc.): és un corrent de baixa tensió,
entre 110V i 220 V, però que pot causar la mort.
L’ electricitat industrial, que va de 500 V a 5.000 V, i pot ser mortífera.
El transport d’energia, entre 5.000 V i 50.000 V. Aquesta situació, que es dóna en
transportar energia d’un lloc a un altre, és més perillosa per a la integritat del cos que per a
la mateixa vida. 

C A U S E S

• No hem de fer bricolatge amb les nostres
instal·lacions elèctriques; avisem un
professional.

• No hem d’utilitzar l’electricitat o els
aparells elèctrics si estan mullats o si anem
descalços.

• Hem de comprovar la tensió elèctrica
abans de connectar un aparell.

• No hem de fer empalmaments
provisionals.

• Hem de posar endolls de seguretat perquè
els nens no hi puguin ficar els dits.

• Hem de canviar els fusibles per altres del
mateix amperatge.

• No hem de fer passar cables per sota de les
catifes.

C O N S E L L S  

• Hem de separar la persona del corrent
elèctric, per aturar la transmissió de la
tensió per contacte directe.

• Hem de seguir les normes de “prioritats
generals de primers socors a les persones
accidentades”.

• Si no hi ha respiració o si hi ha una parada
cardíaca, hem d’efectuar maniobres de
reanimació cardiopulmonar.

• Si hi ha zones cremades, hem de seguir
les normes indicades en l’apart a t
c o rre s p o n e n t .

• En cas d’electrocució, encara que la
persona no hagi sofert efectes importants
com a conseqüència de l’accident, l’hem de
traslladar a l’hospital.

P R I M E R S

A U X I L I S



N o r mes  generals

• Hem de mantenir obertes les vies
respiratòries i aplicar la reanimació
cardiopulmonar si és necessària.

• Hem d’aturar l’hemorràgia amb una
compressió local amb una gasa durant un
mínim de 15 minuts. No hem d’emprar
mai torniquets.

• Hem de prevenir l’estat de xoc mantenint
estirada la víctima, tapada perquè no
perdi calor i sense donar-li res per la
boca.

• Abans de moure la víctima, li hem
d’immobilitzar les fractures o les parts del
cos dislocades.

• No hem d’extreure els objectes penetrants
que hagin lesionat la víctima; només els
hem d’immobilitzar perquè no provoquin
més dany.

• No hem d’empènyer cap a dins els
òrgans i ossos sortints.

• Hem de preservar i guardar com cal les
parts arrencades totalment o parcialment
embolicant-les amb roba neta, posant-les
en una bossa de plàstic impermeable i tot

plegat en un recipient amb aigua i
glaçons.

• Hem d’embenar i curar les lesions.
• Hem de considerar, en tots els accidents

causats per una precipitació, la
possibilitat que hi hagi danys a l’espina
dorsal o al cervell; també, en tots els
accidents de trànsit, hem de tenir la
sospita, obligada, de fractura a la
columna vertebral i per tant no hem de
moure la víctima fins que no arribi el
personal especialitzat, que efectuarà la
immobilització obligatòria abans del
trasllat.

• Sempre s’ha de traslladar la víctima a un
centre hospitalari, però si hi ha lesions
importants, el trasllat, l’ha de fer personal
especialitzat i amb ambulància, malgrat
que ens sembli que guanyem temps.
Sobretot, no hem de transportar
intempestivament ningú amb una
fractura oberta, una luxació a l’espatlla o
al maluc, un traumatisme cranial; sempre
que el ferit estigui inconscient, sempre
que hi hagi la sospita de lesió a la
columna, al tòrax o a l’abdomen.

C A U S E S  
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A peu pla

Són les caigudes més freqüents. Acostumen
a ser accidents de poca consideració,
causats per relliscades, ensopegades, cops
contra persones o objectes, empentes, o tan
sols caigudes per terres en mal estat,
relliscosos, etc.

A dif erent  a lçada

Són les caigudes menys freqüents, però
acostumen a ser més greus. Es produeixen a
llocs molt diversos: escales, finestres,
balcons, terrasses, bastides, forats, pous,
arbres, vestidors de nadons, lliteres, bressols,
tobogans, gronxadors, etc.

• Hem de disposar de la il·luminació
adequada a totes les dependències.

• Hem d’arreglar els terres que tenen rajoles
que es mouen.

• Hem d’anar alerta amb els terres que
rellisquen a causa de l’oli o de l’aigua,
especialment a la cuina i al bany.

• Hem de desar les joguines, una vegada ha
acabat el joc.

• No hem de tenir els cables, les connexions
elèctriques i els fils de telèfon de manera
que se’ns puguin entortolligar fàcilment.

• Hem d’ajustar les catifes i les moquetes per
no relliscar i perquè no es desplacin i ens
facin ensopegar.

• A les cases on hi hagi nens, hem de posar
baranes de protecció a les escales, finestres,
terrasses, a tots aquells llocs on el nen
pugui enfilar-se.

• Un nadó, l’hem de vigilar molt i no deixar-
lo sol ni un instant en un lloc alt.

• Les lliteres han de tenir baranes de
protecció.

CAIGUDES I T R AU M AT I S M E S

Estadísticament, la caiguda és l’accident més freqüent. La majoria de les caigudes es
deuen a un medi inadequat (conservació deficient dels terres, connexions elèctriques pel
mig), en males condicions (manca d’il·luminació) o amb impediments (joguines o altre s
andròmines pel mig).
Els col·lectius més vulnerables acostumen a ser els nens i la gent gran.

C O N S E L L S

P R I M E R S

A U X I L I S



57

Si hi ha una ferida oberta

• Hem de seguir l’ordre general de
prioritats.

• Hem de controlar l’hemorràgia, amb
compressió directa.

• Hem de prevenir la infecció netejant la
zona amb aigua neta i sabó o amb una
solució estèril i amb benes i compreses
estèrils.

• Hem d’immobilitzar la part afectada en
cas d’hemorràgia aguda.

• Trasllat a un centre hospitalari.

Si hi ha una contusió dolorosa

• Podem aplicar fred a la zona (aigua freda
en una bossa o gel sense contacte directe
a la pell) mentre traslladem la víctima a
un centre mèdic.
El fred s’aplica durant 10 minuts sí, 10
minuts no, de forma seqüencial.

Si hi ha una fractura o una
dislocació

• Hem d’aplicar els principis generals de
p rotecció, d’alerta i d’atenció a les
constants vitals.

• Hem d’immobilitzar la víctima abans de
t r a s l l a d a r- l a .

• No hem d’adreçar les dislocacions.
• No hem d’adreçar les fractures si no

coneixem la tècnica per fer- h o .
• Si és una fractura oberta, hem d’aturar

l ’ h e m o rràgia i embenar la lesió abans
d ’ i m m o b i l i t z a r-la, vigilant de no
empènyer l’os protuberant cap enre re .

• Hem de prevenir l’estat de xoc.
• Hem d’immobilitzar l’os trencat i les

a rticulacions superior i inferior al punt
de fractura.

• Hem d’immobilitzar l’art i c u l a c i ó
dislocada i els ossos superior i
inferior a l’articulació en la posició en
què es tro b i n .

• Hem de comprovar amb el pols que la
immobilització no ha interferit la
c i rc u l a c i ó .

• En tots els accidents de trànsit i en totes
les precipitacions que causin una
fractura o una dislocació, hem de
considerar la possibilitat que s’hagi
p roduït una lesió a la columna vert e b r a l
i, per tant, no hem de moure la víctima
fins a l’arribada de personal
e s p e c i a l i t z a t .
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Per  f lama o  per  br asa

Les cremades per flama o per brasa són les
causades per un incendi o perquè la roba
que portem posada s’abranda. S’acostumen a
produir per sistemes de calefacció deficients,
instal·lacions elèctriques en mal estat i/o per
fumar al llit.
La roba d’un nen es pot encendre perquè
jugava amb mistos, i en el cas dels adults,
perquè cuinàvem amb roba lleugera o ampla
o perquè hem passat massa a la vora d’una
estufa de flama oberta.
Les cremades per brasa són les cremades
produïdes pels brasers o per les llars de foc.

Per sòl ids  ca len ts

Són les cremades produïdes per contacte
amb objectes sòlids, com les planxes,
torradores, estufes, etc.

Per l íqu ids

Són les cremades produïdes pel vessament
d’un líquid calent: oli, llet, aigua, etc.

Per substàncies càu stiqu es

Són les cremades degudes a líquids, àcids o
àlcalis, sobretot de neteja.

C R E M A D E S

Les cremades es produeixen quan la pell entra en contacte amb el foc, l’aigua bullent, els
vapors o els aparells elèctrics, sòlids, calents i càustics. Una cremada pot ser mortal, ja que
produeix deshidratació. Un ferit amb el 9% del cos cremat (el braç ja és un 9%) pot patir
deshidratació i un xoc hipovolèmic.
Els principals factors de gravetat d’una cremada són quatre: la profunditat, l’extensió, la
localització i l’edat.
La cremada és més greu com més profunda. Així, es distingeixen tres graus de cremades
segons la profunditat:
• Les de primer grau afecten només l’epidermis, ocasionen l’enrogiment de la pell, sense butllofes

i amb dolor, que pot ser espontani o bé pro d u i r-se en punxar la zona amb una agulla.
• Les de segon grau, superficials o profundes, ocasionen butllofes o l’enrogiment amb

exsudació; la sensació dolorosa, espontània o amb la punxada d’una agulla, és variable
perquè hi pot haver terminacions nervioses destruïdes.

• Les cremades de tercer grau arriben fins al teixit subcutani. L’ àrea cremada és
blanquinosa i deprimida i no és dolorosa, a causa de la destrucció de les fibres nervioses.

L’ extensió de la cremada és la dada a la qual s’acostuma a donar més importància. Tot i
que, en els darrers quinze anys, els progressos en el tractament de les persones cremades i
el seu pronòstic han millorat sensiblement, la mortalitat encara és alta quan la persona té
cremades d’extensió considerable.
La localització és el tercer factor de gravetat. Les cremades de la cara i del coll són
importants des del punt de vista estètic; les de les mans i els peus ho són des del punt de
vista funcional; les que afecten el perineu tenen importància perquè és la zona on hi ha
l’anus i els òrgans genitals.
L’ edat constitueix un quart factor de gravetat. En les mateixes circumstàncies de
profunditat, extensió i localització, una cremada és, de manera proporcional, més greu com
més petit és el nen. En general, es consideren greus una cremada del 15% en els nens o una
cremada del 10% en els lactants joves.
Relacionant la causa amb la gravetat, direm que la majoria de les grans cremades de tercer
grau es produeixen per flama i són les que, més sovint, resulten fatals.

C A U S E S

Una causa freqüent de cremades són els
vestits que s’encenen. Per què un vestit s’encén
més de pressa que un altre? Els vestits amples i
els teixits lleugers cremen amb més facilitat,
perquè admeten més oxigen. La roba llisa,
gruixuda i ajustada costa més d’encendre’s.
La seda, el lli i els tuls s’encenen més
fàcilment que la llana o el cotó.

A quins llocs i per quines causes
s’acostumen a encendre els vestits?

• A la cuina, pel fet d’utilitzar roba de
mànigues amples i de seda (bates, etc.).

• En passar per davant d’una estufa de flama
oberta.

• Per culpa d’un nen que juga amb mistos.
• En quedar-se adormit fumant.
• En tirar líquids inflamables (alcohol,

benzina...) en un foc.

Què cal  fer  qu an s ’encén la
roba que  por t e m ?

• Hem d’aturar-nos immediatament i no
córrer, perquè córrer fa créixer les flames.

• Hem de tirar-nos a terra.
• Hem de tapar-nos la cara amb les mans

perquè les flames no ens arribin a la cara i
als cabells, i perquè els gasos no ens
arribin als pulmons.

• Hem de rodolar sobre nosaltres mateixos,

E L  C A S  D E  L A

R O B A  E N C E S A
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Per f lama

• No hem de sobrecarregar la instal·lació
elèctrica.

• No hem de fumar al llit.
• No hem de deixar que els nens juguin amb

mistos.
• No hem de deixar els nens sols a casa.

Per l íqu ids  ca lents

• Hem d’obrir primer l’aigua freda i després
la calenta.

• Hem de fixar la cuina a la paret.

• Hem de posar els mànecs de les paelles i
dels cassons cap endins.

• Hem de vigilar de no ensopegar quan
portem una olla o una cafetera plena d’un
lloc a un altre.

Per brasa  i /o  ob jectes  ca lents

• Hem de posar un mataguspires a la llar de
foc.

• Hem de protegir les estufes de flama
oberta, incandescents i les de llenya.

• Hem d’anar amb compte amb la ubicació
dels brasers.

moltes vegades seguides, per sufocar les
flames.

• Si pot ser, si les tenim molt a mà i no hem
de córrer a buscar-les, ens hem d’embolicar
amb una manta, una tovallola o una
vànova mentre rodolem. Això ens ajudarà a
sufocar les flames.

• Hem d’assegurar-nos que les flames s’han
apagat abans de treure’ns la roba, i no ens
l’hem de treure mai pel cap.

• Si se’ns encenen els cabells, hem de posar
el cap sota una aixeta o tapar-nos-el amb
un drap gran.

Què hem de fer quan veiem 
que una altra persona es cre m a ?

• La persona que s’està cremant començarà a
córrer per causa del pànic. Ho hem
d’impedir, perquè córrer fa créixer les
flames. L’ hem de tirar a terra i fer que rodi
sobre ella mateixa.

• Hem d’embolicar la persona que es crema
amb una manta, tapar-li primer el cap.
Hem de prémer-li la manta contra el cos: la
manca d’oxigen ofegarà les flames.

C O N S E L L S

Les cremades es poden produir per la calor,
per substàncies químiques, per l’electricitat i
per la radiació. La seva gravetat ve donada
per dos factors: l’extensió i la profunditat.
Segons l’extensió, les cremades es descriuen
pel tant per cent de la superfície corporal
afectada. L’ extensió es calcula
a p roximadament, per la regla del 9 (per
adults): el cap i el coll equivalen al 9% del
cos; la mà, l’avantbraç i el braç, el 9%; la
cama i la cuixa, el 18%; el tòrax i l’abdomen,
el 18%, i l’esquena, el 18%. Una classificació
raonable de les cremades segons la seva
gravetat és: lleus, menys del 15%;
moderades, entre el 15 i el 49%; greus, entre
el 50 i el 69%, i màximes, més del 69%.
Els factors que agreugen el pronòstic són la
p rofunditat, tenir poca edat o molta edat. Així,
en un nen petit o en un vell, una cremada del
14% es pot considerar crítica.
Totes les cremades s’han de tractar en un
centre mèdic i les superiors al 15% o les que
tenen zones de tercer grau o afecten el coll o
els orificis naturals s’han de tractar en un
centre especialitzat.
El perill de les cremades ve donat sobretot
per la pèrdua de líquids, amb el consegüent
perill de deshidratació i xoc; en una segona
fase, per les infeccions, tots dos fets deguts a
la pèrdua de la protecció que dóna la pell.
El tractament general in situ de les cremades
consta de quatre fases: controlar les
constants vitals, refredar, tapar i transportar.
Les constants vitals s’han de controlar segons
les seqüències, ja exposades, de reanimació

cardiopulmonar. La cremada sovint porta
associada una aspiració de fums i de
substàncies tòxiques.
Hem de refredar sempre la cremada, petita o
gran, amb aigua fresca i neta. Això fa
disminuir el dolor i impedeix que la pell
calenta continuï lesionant-se per la
temperatura mateix (cal però no provocar
una hipotèrmia).
Hem de tapar la cremada amb gases estèrils,
cosa que impedeix la posterior contaminació,
i si la cremada és molt gran, l’excessiva
p è rdua de calor en la segona fase.
Hem de transportar sempre les persones
c remades a un centre mèdic o a un hospital
especialitzat, segons la gravetat. Si ens tro b e m
amb una cremada de més del 15% o del 10%
en els nens, sempre hem de demanar per al
t r a n s p o rt personal especialitzat.
En les cremades fetes per productes químics,
abans del trasllat hem de rentar la persona
amb aigua neta abundant en una dutxa,
durant 10 minuts, amb la roba posada. La
roba, li anirem traient a la dutxa, amb
l’objecte de diluir el producte.
Si la cremada és als ulls, els hi hem de re n t a r.
Mai s’ha de neutralitzar el producte químic
amb un altre producte químic.
No hem de fer servir mai, en el tractament
primari de les cremades, ni pomades, ni
ungüents, ni productes farmacèutics en pols
ni remeis casolans. Hem de fer sempre un
primer tractament com el descrit i
transportar la persona ferida a un centre
mèdic.

P R I M E R S  

A U X I L I S
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Els  medicaments

Hem de tenir molta cura amb els
medicaments, ja que poden afectar el
sistema nerviós central. Les intoxicacions
acostumen a ser de barbitúrics i
d ’ a n a l g è s i c s .

Els pro ductes  de  nete ja

La ingestió d’aquests productes acostuma a
originar lesions en l’aparell digestiu. Els
productes ingerits acostumen a ser el lleixiu,
l’aiguarràs o l’àcid sulfúric, per culpa d’estar
guardats en un envàs que no era el del
producte.

E ls insect i cides i  pes t i cides

Poden provocar intoxicacions orals,
inhalatòries i cutànies.

Els  a l imen ts

Els aliments en mal estat poden provocar
greus intoxicacions i, fins i tot, la mort.

Per  gasos

S’acostumen a produir de forma accidental,
per una mala ventilació del local o per una
combustió inadequada dels cremadors de
gas. La inhalació de monòxid de carboni pot
provocar la mort en poca estona.

I N TOX I C AC I O N S

El risc d’intoxicació és cada cop més freqüent, a causa del gran nombre de productes tòxics
que tenim al nostre abast. La majoria de les intoxicacions i els enverinaments es deuen a la
negligència i a la poca atenció que posem a l’hora d’utilitzar-los i guardar-los.
Els col·lectius més vulnerables, que poden patir més fàcilment una intoxicació o un
enverinament, són els nens i la gent gran.

C A U S E S

Els  medicaments

• No hem de deixar productes farm a c è u t i c s
solts damunt de la taula o a la butxaca de
la jaqueta. Els nens petits poden
c o n f o n d re’ls amb un caramel o amb un
bombó, pels colorants que hi posen, que
els fan atractius.

• No hem d’administrar mai a un malalt un
medicament que no li ha prescrit el metge,
ni hem d’automedicar-nos.

• Un medicament receptat pel metge, l’hem
d’administrar segons les indicacions del
metge i seguint les recomanacions que
indica el prospecte.

• Els medicaments de gust agradable, com
els xarops de la tos, els hem de guardar a
la farmaciola i tancats amb clau, en un lloc
inaccessible als nens petits.

• Hem de comprovar periòdicament el
contingut de la farmaciola i n’hem de
llençar els medicaments que han caducat.
S’han de separar els medicaments d’ús
extern dels que són d’ús intern.

Els pro ductes  de  nete ja 

• Hem d’utilitzar productes que tinguin tap
de seguretat.

• Els hem de tapar i desar en un lloc tancat,
un cop utilitzats, i els hem de guardar en
l’envàs original, correctament etiquetat.

• Si pintem alguna cosa o habitació dins de
casa, hem de ventilar bé l’habitació on hem
treballat.

• Si tenim productes inflamables, és molt
important que els mantinguem aïllats
d’altres productes combustibles. 

• Hem de guardar les substàncies com el
lleixiu, el salfumant, l’amoníac, etc. en
llocs fora de l’abast dels nens.

Els  insec tic ides  i e l s  pes ti c ides

• Hem de posar insecticides i pesticides a les
plantes només en la dosi admissible perquè
el producte no presenti cap perill.

• Hem de deixar d’aplicar aquests pro d u c t e s
dues setmanes o un mes abans de la collita.

• Els cultivadors han d’estar molt ben
informats dels riscos d’aquests productes.

Els  a l imen ts

• Hem de comprovar una vegada a la
setmana el contingut de la nevera: no hem
de guardar els llegums cuits, el brou, la
llet, més de 5 o 6 dies. La carn es guarda a
la nevera fins a 3 dies com a màxim.

• Hem de vigilar molt amb el peix i el marisc.
No hem d’utilitzar mai peces que ofere i x i n
un mínim dubte sobre les seves condicions.

• No hem de guardar mai els ous fora de la
closca.

• Hem d’anar molt amb compte amb les
carns crues, pels paràsits que poden tenir.

• No hem de menjar un bolet si no estem
segurs que és comestible.

C O N S E L L S
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En cas d’intoxicació, és primordial que
identifiquem el producte que l’ha causada.
Hem de traslladar sempre la persona
afectada a l’hospital.

Medicaments  o pro d u c t e s
d o m è s t i c s :

• Hem de tenir sempre present la manera de
prevenir aquests accidents, que és
mantenir aquests productes fora de l’abast
dels nens i sobretot no posar mai cap
producte domèstic (lleixiu, insecticida del
jardí, etc.) en un envàs d’un altre producte
que pugui induir a l’error.

• Hem de mantenir les constants vitals de la
persona intoxicada i portar-la a l’hospital.

• No hem d’induir mai el vòmit.
• Hem de portar el producte ingerit fins a

l’hospital.

• Hem d’anar a l’hospital per qualsevol
ingesta accidental, encara que ens sembli
poc important. Els efectes d’una
intoxicació es poden produir hores o dies
després.

Asf íx ia  per gasos tòx ics

• Hem d’esperar l’arribada de personal
especialitzat si no disposem de material de
protecció contra aquests gasos.

• Hem de treure la víctima de l’atmosfera
que l’ha intoxicat.

• Hem d’aplicar-li les maniobres de
reanimació cardiopulmonar.

• Hem de traslladar la víctima a l’hospital,
s e m p re, ja que els efectes es poden
p roduir al cap d’un cert temps, que és
v a r i a b l e .

P R I M E R S  

A U X I L I S

• No hem de trencar la cadena de congelació
dels productes congelats. Els pro d u c t e s
descongelats no es poden tornar a congelar.

• Hem d’anar amb compte amb les
conserves domèstiques: poden no estar en
bones condicions.

• No hem de guardar la maionesa d’un àpat
per l’altre.

• Hem de comprovar sempre les dates de
caducitat dels productes.

Per gasos  o  vapors

• Hem de comprovar que els cremadors de
les estufes funcionin correctament.

• Hem de vigilar les emanacions dels brasers
de carbó, que poden provocar asfíxia.

• No hem de tapar les reixetes de ventilació
del gas.

• En cas que hi hagi una fuita de gas, hem
d’aguantar la respiració i obrir les finestres.
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An imals  domèst i cs

Els accidents produïts per animals domèstics
(gossos, gats, cavalls, etc.) constitueixen
g a i rebé la totalitat dels accidents ocasionats
per animals. Els gossos són la primera causa,
seguits dels gats, etc. Aquest tipus d’accidents
acostumen a afectar principalment els nens.
Poden ser greus si l’animal mossega el nen al
cap, a la cara o al coll.

Animals  sa lv atges

Aquests accidents no són gaire freqüents. No
obstant això, els nens són més vulnerables
que els adults davant dels rèptils verinosos.
Aquest fet s’explica senzillament: les serps
inoculen el verí d’una sola mossegada i la
dosi de verí és la mateixa sigui qui sigui la
persona mossegada.

P I CADES I  
MOSSEGADES D’ANIMALS

Aquest accident és poc freqüent, però no és improbable. Els gossos, els gats i els cavalls,
entre els animals domèstics, i les serps i els escorpins entre els salvatges són els que
ocasionen més lesions.

C A U S E S

Animals  domèst i cs

• No hem de sobreexcitar els animals.
• No ens hem d’acostar a animals vagabunds

o desconeguts.
• No hem de deixar que els nens entrin a les

corts d’animals i que els molestin o hi
juguin.

• No hem de donar menjar amb les mans als
cavalls, als bous, etc. 

• Quan tractem amb ratetes, conillets,
hàmsters, etc., no hem de ficar els dits
entre els barrots.

Animals  sa lv atges

• Per anar pel camp, hem de portar un
calçat adequat per evitar les picades i,
també, les ferides que ens podem produir.

• No hem d’atacar les serps ni intentar
c a ç a r- l e s .

C O N S E L L S  

En primer lloc, hem de tenir en compte les
principals prioritats, com sempre, davant de
qualsevol emergència.

Mossegades d ’animals  domèst ic s

• Hem de rentar la ferida amb cura.
• Hem d’aplicar compreses i benes a la

ferida.
• Hem de transportar el ferit a un centre

mèdic.
• Hem d’atrapar l’animal que ha provocat la

mossegada per observar-lo.

Mossegades  de serps  verinoses

• Hem de rentar la ferida.
• Hem d’immobilitzar la part afectada, amb

la víctima en repòs absolut.
• Hem d’identificar la serp i, si pot ser,

agafar-la.
• Hem de transportar de pressa la persona

ferida a l’hospital, vigilant-ne les constants
vitals.

• No hem de xuclar mai les ferides ni fer-hi
incisions.

Picades d ’insectes

• Normalment, no són greus, però hi ha
persones que hi són sensibles i tenen
reaccions al·lèrgiques que els poden
provocar un xoc anafilàctic o un edema de
glotis. Aquestes persones, quan van a
zones endèmiques, han de demanar consell
al seu metge.

• Hem d’aplicar gel a la zona.
• En cas de reacció greu, hem de transportar

la persona ferida a l’hospital, preferentment
amb ambulància, vigilant les seves
constants vitals.

Picades  d ’escorp í

• Hem d’aplicar gel a la zona.
• Hem de transportar la persona a l’hospital.

P R I M E R S

A U X I L I S
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Per  h idro c u c i ó

A causa d’un canvi sobtat de temperatura o
bé per insolació, per talls de digestió, etc.

Per  o fegamen t

Pot ser primari (no nedadors, esgotaments,
rampes, etc.) o secundari (tots els trastorns
que poden acompanyar la pèrdua de
coneixement).

O F E G A M E N T S

L’ ofegament per accident és força freqüent, i a vegades és greu i fins i tot mortal.

C A U S E S

Hi ha també altres factors de risc quan
sortim a l’aire lliure:

• Ens hem d’acostar a la vora de l’aigua
sempre amb molta prudència, i no hem de
deixar que s’hi acostin els nens petits que
no saben nedar.

• No hem de refiar-nos mai de les
passarel·les o dels ponts improvisats o en
mal estat.

• Hem de tancar tots els pous en desús i
protegir la boca dels que s’utilitzen, de
forma que sigui impossible que un nen hi
caigui.

• Hem de mantenir una vigilància estricta
dels nens petits a la piscina, tant si és

portàtil com si no, i també els hem de
vigilar si són a la vora de safareigs, galledes
plenes d’aigua, brolladors, etc. Un nen
petit pot ofegar-se amb molt poca aigua;
per exemple, si cau de cara en un recipient
que en contingui.

• A les platges, hem d’observar les consignes
que ens donen. No ens hem de banyar mai
sols.

• No hem de perdre de vista els nens, i més
si no saben nedar.

• Hem d’entrar a poc a poc a l’aigua i anar
amb compte amb els talls de digestió
després d’una bona estona de sol, d’un
esforç intens o d’un menjar abundant.

C O N S E L L S  

Una persona, quan s’ofega, passa per les
següents fases: cansament, pànic, ingestió
d’aigua, espasme de laringe, inconsciència,
falta d’oxigen i lesió cel·lular si la falta
d’oxigen s’allarga. El tractament consisteix en
la ressuscitació cardiopulmonar, tècnica
consistent a obrir les vies respiratòries,
efectuar la respiració boca a boca o amb baló

d’insuflació i, seguidament, fer un massatge
cardíac, si cal.

Hem de traslladar sempre la persona
afectada a l’hospital, encara que s’hagi
produït una parada respiratòria, perquè pot
tenir problemes posteriors a causa de l’aigua
aspirada.

P R I M E R S

A U X I L I S



Els objectes petits com les pipes, els
cacauets, els botons, etc. són els més
perillosos, ja que els nens petits s’ho duen

tot a la boca. Empassar-se un objecte petit
pot provocar tos, dificultats de respiració i,
fins i tot, la mort.

ASFÍXIES  PER A S P I R ACIÓ 
DE COSSOS ESTRANYS

Aquest és un tipus d’accident propi dels nens petits. Afecta especialment els nens d’entre 1 i
2 anys.
D’altra banda, en molts casos d’aspiració de cossos estranys, la persona afectada tenia com
a costums menjar de pressa; no mastegar bé els aliments; riure, plorar, parlar o córrer amb
menjar a la boca, o tenir a la boca un petit objecte, com una agulla de cap, un clau, una
mongeta o una boleta del collaret.

C A U S E S

• No hem de tenir a la boca claus o agulles
de cap.

• No hem de deixar objectes petits (botons,
cigrons, joguines petites o que es puguin
desmuntar, etc.) a l’abast dels nens petits.

• No hem de donar als nens petits pipes,
cacauets, fruits secs, etc.

• No hem d’aprofitar que el nen plora i té la
boca oberta per omplir-la-hi de menjar.

C O N S E L L S  

L’ asfíxia es pot produir per un taponament
de les vies respiratòries. Les vies respiratòries
altes s’obstrueixen perquè ens empassem
alguna cosa que, tot d’una, va a parar a les
vies respiratòries. Això els passa sovint als
nens (un caramel), a la gent gran o a les
persones que han fet un gran àpat amb
begudes alcohòliques.

Hem d’extreure amb urgència el producte.
Això es fa extraient l’objecte amb la mà o

amb una de les dues maniobres que
s’ensenyen en els cursos de primers auxilis:

• Colpejant-li l’esquena (entre els omòplats),
amb el palmell de la mà, mentre té el cap
baix.

• Col·locant-nos al darrera de la persona que
s’està asfixiant i abraçant-lo al voltant de les
costelles, pressionant-lo amb la mà tancada
al nivell de la boca de l’estómac cap al
d a rrera i cap a dalt (maniobra de Heimlich).

P R I M E R S

A U X I L I S
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