JARDUNALDI TEKNIKOA

SEGURTASUNA HERRI ETA HIRIETAKO GUNE
HISTORIETAKO ERAIKINETAN
Vitoria-Gasteiz, 2013ko azaroaren 13a

Aurrekariak
Edozein gizarterentzat historia- eta kultura-ondarea zaintzea lehentasunezko kontua izan behar da. Orokorrean,
dituzten ezaugarriengatik herri eta hirietako gune historikoak eta beren erabiltzaileak babesteak berekin zailtasun
batzuk dakartza. Erreferentziazko segurtasun-araudirik ez duten eraikin zaharrez osatuta daude eta maiz arau
estetiko oso zorrotzen menpe egoten dira eta, askotan, aldi berean bisitari ugari izaten dute.
Gutxieneko segurtasun-maila bermatzeko indarrean dagoen araudia erabili ohi da. Horren bidez, ahal den
neurrian, erregelamenduetan jasotako eskakizunak aplikatzen dira edo; bestela -baina ez hain sarriagosegurtasun-ingeniaritzari buruzko proiektuak lantzen dira. Hala ere, segurtasunaren arloan garatzen ari diren
teknologia berriak egon arren, gune historiko horien ezaugarriak direla eta, konponbide horiek ezartzea ez da
erraza.
Gainera, hirietako alde horietan funtsezkoa da segurtasuna eta, istripua gertatuz gero, burutu beharreko
oinarrizko jarduerak planifikatzea, eta horrek eragiten du autobabes-planak eta ezbeharra saihesteko edo
gutxitzeko planak egoki egitea.

Helburuak
Jardunaldiaren helburuak hauek dira:
Herri eta hirietako gune historikoen berezitasunak aztertzea (eta berorietan nola baldintzatzen dituzten suteen
kontrako segurtasun-estrategiak).
Ezbeharren kasu errealak azaltzea.
Prebentzio-lanen garrantzia nabarmentzea eraikin horietan gerta daitezkeen istripuak saihesteko eta, bestetik,
herri eta hirietako gune historikoetara zuzendutako prebentzio-ekintzak azaltzea.

Edukia
08:45-09:30
09:30-09:45

9:45 – 10:15

10:15– 11:50

Akreditazioa eta informazioa jasotzea.
Jardunaldiari hasiera ematea:
Josu Zubiaga jauna - Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuordea
Miguel Garnica Azofra - Vitoria-Gasteizko alkateordea. XXI Zabalgunearen Kontseiluburua
Jardunaldia aurkezteko hitzaldia
Segurtasuna herri eta hirietako gune historietako eraikinetan.
Dª Isabel Pineda y Dª Ana Díez de Monasterioguren. Ensanche XXI - Vitoria-Gasteiz
Ezbeharren kasu errealak aztertzea:
Moderatzailea: Pedro Anitua jauna. Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria
Kasu erreala: Bermeoko sutea
Javier Setién jauna. Bizkaiko Foru Aldundia
Kasu erreala: Donostian 1813an izandako sutea (200. urteurrena)
Javier Sada. Historialaria eta hiriko kronista. Gertaera historikoen kronista
Kasu erreala: Lisboako sutea
Dª. Irene Mealha. HERITPROT proiektuaren parte-hartzaile (Portugal)

11:50-12:20

Atsedenaldia

12:20-14:15

Prebentzioaren garrantzia herri eta hirietako gune historikoetan:
Moderatzailea: Luis Carmena jauna. Fuego Fundazioaren zuzendaria
Autobabes-planak eta ezbeharra saihesteko edo gutxitzeko planak.
Pablo Muñoz jauna. Cuencako Udaleko Suhiltzaileen eta Babes Zibil arloko burua – Espainiako Ondare
Historikoko Hiriak taldea
Aplikazio erreala: Ávilako hirian ezbeharra saihesteko edo gutxitzeko plana
Alfredo Delgado jauna – Ávilako Udaleko Suhiltzaileen eta Babes Zibil arloko burua – Espainiako Ondare
Historikoko Hiriak taldea
Gune historikoetako larrialdietan esku hartzeko prestakuntza.
Juan Rubio jauna – Kordobako Udaleko Suhiltzaileen burua – Espainiako Ondare Historikoko Hiriak taldea

14:15-14:30

Galderak

14:30

Amaiera

Nori zuzendua:
Administrazioko arduradunak.
Historia- eta kultura-ondareko eraikinen arduradunak.
Arriskuen prebentzioko teknikariak.
Ingeniaritzak.
Larrialdi-zerbitzuak.
Nazioarteko Babes Zibilarekin loturiko profesionalak.
Aseguru-etxeak.

Tokia
Eguna
Izen-ematea
Online izen-ematea

Goiuriko jauregia
Aihotz plaza 1 – Vitoria-Gasteiz
2013ko azaroaren 13a, asteazkena.

DOAKOA
www.fundacionfuego.es/seghistorico2013

Inskripzio-kuotak eskubidea sortzen du jardunaldian sartzeko eta dokumentazioa eskuratzeko.
Bertaratze-diploma posta elektroniko bidez bidaliko da jardunaldiaren ondorengo egunetan.
EZ DAGO SARTUTA GOIZ ERDIKO KAFEA.
Txostenak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko webgunean (www.euskadi.net/emergencias112) eta jardunaldiaren
webgunean (www.fundacionfuego.es/seghistorico2013) sartuko dira jardunaldia amaitu osteko egunetan.
OHARRA: Plaza mugatuak, izena emateko ordenari zorrotz jarraituta.

JARDUNALDIAREN ANTOLATZAILEAK

LAGUNTZAILEAK:

Informazio gehiago lortzeko begiratu hemen: secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190
www.fundacionfuego.org

Plaza mugatuak!
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