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Les persones que van configurar el mòbil van rebre missatges d’alerta en un simulacre

Interior prova l’avís amb SMS a Sant 
Celoni com a complement a les sirenes
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Els tècnics de Protecció Civil i l’Ajuntament van comprovar l’enviament dels missatges sobre el terreny

Sant Celoni

EL 9 NOU

Protecció Civil va fer aquest 
dijous una primera prova 
d’avís a la població a través 
de missatges de mòbil per 
una emergència derivada 
d’un suposat incident químic 
en alguna empresa inclosa 
dins del Pla d’Emergènci-
es del Sector Químic de la 
Tordera (Plaseqtor). L’aler-
ta es va llançar de manera 
simultània a un nou simula-
cre de les sirenes de risc quí-
mic que hi ha a Sant Celoni, 
Gualba i la Batllòria.

Protecció Civil veu el sis-
tema d’alertes a mòbils com 
un complement de les sirenes 
instal·lades. De fet, la prova 
d’aquest dijous havia de ser-
vir per “contrastar si és una 
tecnologia que permet com-
pletar els actuals sistemes 
d’avís a la població. Hem vist 
que és una bona alternativa 
però encara hi ha molts punts 
oberts. Per això, pensem 
que és una opció per a mitjà 

Entre els problemes a 
resoldre, hi ha el tecnològic. 
No tots els aparells poden 
configurar-se per rebre 
aquesta mena de missatges. 
I, en alguns casos, és força 
complex el procés de confi-
guració. “Ara cal fer un tre-
ball amb les companyies de 
telefonia i amb els fabricants 
de mòbils perquè això sigui 
cada cop més fàcil”, apunta.

Per comprovar el funci-
onament, Protecció Civil 
va enviar diversos tècnics 
sobre el terreny amb mòbils 
de diverses marques i de 
les companyies Movistar o 
Vodafone, que són les que 
van participar en la prova. 
També hi havia personal de 
l’Ajuntament per compro-
var-ho. Es van enviar quatre 
missatges: una prealerta, 
el d’inici d’emergència, el 
del final i un de resum on 
es convidava les persones 
que hi havien participat a 
completar un qüestionari. En 
els propers dies, es farà una 
avaluació de les dades reco-
llides i de les enquestes que 
es completin a la web. Amb 
tot, aquest dijous al migdia 
ja es va veure que “no tots els 
terminals han rebut els mis-
satges”, assegurava Canet.

Aquest dijous, Protecció 
Civil també va fer la prova 
de les sirenes de risc químic 
de Granollers, Canovelles i 
Montornès, però sense SMS.

o llarg termini”, ha explicat 
la cap del servei de tecnolo-
gia de la Direcció General 
de Protecció Civil, Raquel 

Canet. Entre els avantatges, 
aquest sistema permet donar 
més informació a través d’un 
text concret i pot aplicar-se a 

qualsevol part del territori i 
amb qualsevol tipus d’emer-
gència. Per exemple, inunda-
cions o incendis forestals.


