
   

 

 

 

 

CURS 

Prevenció i autoprotecció en esdeveniments i activitats extraordinàries. 

Data i hora: Dia 7 de novembre de 2019, de 9.30 a 18.30 h. 

Lloc: Sala de formació del CETIM, plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa. 

Professors:  
Maria Xampeny, Tècnica del Servei de Prevenció de la DGPEIS (Dep Interior, Generalitat de Catalunya). 
Agnès Centelles, Responsable de Protecció Civil dels Serveis Territorials a la Catalunya Central DGPC (Dep Interior, 
Generalitat de Catalunya). 
Glòria Gavaldà, tècnica del Servei de control  d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Dep Interior, Generalitat 
de Catalunya) 
David Tisaire, Director de T&a i Coordinador del Grup de treball de Plans d’emergència dels EIC. 
 
Inscripció: A la secretaria del Col·legi, al telèfon 938724923 o bé a l’a/e manresa@eic.cat 

Preus:  
Associats/Col·legiat 190,00 € (dinar inclòs) 
Estudiant/Aturat 170,00 € (dinar inclòs) 
Empresa Adherida 205,00€ (dinar inclòs) 
No col·legiat 240,00€ (dinar inclòs) 
 
Objectius del curs: 
Recordar a tots els implicats la tramitació necessària per a la realització d'un esdeveniment o acte extraordinari, 
en el marc de la normativa vigent i des d'un punt de vista pràctic. 
Posar sobre les taula les necessitats, les limitacions i la problemàtica que això comporta per als organitzadors i 
altres implicats. 
Definir o aclarir quins són els punts més crítics en tot el procés. 
Recordar els mitjans mínims necessaris. 
Dur a terme casos pràctics: revetlla a poliesportiu, concert a camp de futbol, cursa de muntanya, ... 
 
Dirigit a:  
Professionals/tècnics organitzadors d'esdeveniments i actes extraordinaris, tant de l'àmbit privat com de 
l'Administració. Serveis tècnics municipals. Responsables de protecció civil municipal i tècnics competents PAU. 
 

Programa: 

09:30 - 09:45 h   Presentació del curs. Enfocament i objectius 

09:45 - 11:00 h  Normativa d’espectacles. Requisits, documentació, mitjans humans i materials 

11:00 - 11:15 h  Pausa cafè 

11:15 - 13:30 h  Prevenció d’incendis 

13:30 - 14:30 h  Dinar 

14:30 - 16:00 h   Pla d’autoprotecció 

16:00 - 17:00 h  Consideracions pràctiques. Altres eines d’autoprotecció 

17:00 - 18:30 h  Exemples reals complets 

 

mailto:manresa@eic.cat

