
 
 

PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ DIA 10-6-2017 
CCF1 FINALS CAMPIONAT DE CATALUNYA PESCA SUBMARINA 

 
1r trucar telèfon al Resp. d’Emergències, Inf. Marina Navarro 620426376 

o al Delegat Federatiu, Sr. Josep Navarro 626638108. 

" L'organització activarà el pla d'evacuació segons cada supòsit " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punts d’evacuació PORT DE MATARO  

Canal marítim de treball del concurs 8 VHF 
Canal marítim de socors 16 VHF (24h) 
 
Centre coordinador d'emergències 112 (24h) 
Emergències Mèdiques 112 (24h) 
Emergències Policials 112 (24h) 
Bombers de la Generalitat          112 (24h) 
Salvament Marítim 900 20 22 02 (24h) 
Servei Marítim Guardia Civil    062 (24h)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Capitania de Barcelona  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hospital de Mataró 937 41 77 00 
Càmera hiperbàrica (H. de Palamós) 972 60 00 03 / 972 60 01 60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
COM UTILITZAR EL PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 

 
Avaluar la situació amb serenitat. Intentar transmetre tranquil·litat als que ens envolten. 
Cal tenir en compte que a la competició hi ha, infermers, i metges en l'embarcació 
principal que poden ajudar i resoldre qualsevol incidència abans d'activar una possible 
evacuació. 
 
El criteri a seguir és analitzar les característiques de l'accident: 
 

 Primer grau: és aquell tipus d'accident que es pot solucionar amb l’equipament 
sanitari de l'organització i els serveis sanitaris presents (Metge, infermera i TES). 

 
 Segon grau: no es pot solucionar amb l’equipament sanitari de l'organització i els 

serveis sanitaris presents (Metge, infermera i TES). El pacient s'haurà de traslladar, 
mitjançant alerta al 112, al centre sanitari de referència. Segons la tipologia de la 
nostra activitat molt probablement a la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital 
de Palamós. En accidents no disbàrics seria, per proximitat i en un principi, el 
Servei d'Urgències de l’Hospital de Mataró. 

 
 Tercer grau: tots els accidents greus no contemplats en els darrers supòsits. 

 
 

En primer lloc cal avisar d’immediat al Responsable d’Emergències 
o al Delegat Federatiu per tal que activi el pla d’emergències i evacuació. 

 
L'organització alertarà el serveis d’emergències 112 que activaran els mitjans disponibles i 

necessaris perquè es desplacin al lloc més proper per una possible evacuació. 


