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Benvolgudes famílies,

Segurament per comentaris dels vostres fills i filles quan han arribat a casa al migdia, o potser pels
mitjans de comunicació, us haureu assabentat que avui hem tingut un petit incendi a l’escola.
Per a la vostra informació, comentar-vos que avui a les 11.31 hem trucat al 112 per avís de foc. A
les 11.33h. han arribat les dotacions de bombers, policia i SEM; i simultàniament hem activat el
nostre Pla d’Emergència, el protocol del qual contempla l’evacuació de l’escola, i hem procedit a
mobilitzar l’alumnat, fent-los sortir amb ordre pels passadissos i escales indicades acompanyats pel
seu professorat; i posteriorment, a les 11.39 ja estàvem tota l’escola confinada al final de tot del
pati, en lloc segur, a la màxima distància de l’edificació, sota el cobert. A les 11.50 el cap de
bombers ha donat el foc per extingit.
Volem manifestar el nostre més sincer agraïment als cossos de Bombers, Mossos i Servei
d’Emergències Mèdiques per la rapidesa i professionalitat en la seva actuació; i també volem
felicitar l’exemplaritat amb què ha respost tot l’alumnat i professorat de l’escola, amb la qual cosa
s’ha pogut aplicar de manera molt efectiva el Pla d’Emergència.
Així mateix també us informem que no hi ha hagut cap dany personal i que els danys materials no
han estat greus. Ara, passat l’ensurt, i donant gràcies a Déu que ningú ha pres mal, serà el moment
de fer els informes corresponents conjuntament amb el pèrits.
L’escola no ha patit cap dany estructural, només petits desperfectes pel fum a les parets i per la
combustió d’algun plàstic a la sala on s’ha originat l’incendi. Per tant, doncs, dilluns podem
reprendre totes les classes amb normalitat.
En nom de l’Equip Directiu, i en el meu propi, agraïm les mostres d’ànims i de suport que se’ns han
manifestat i agraïm de nou la confiança de les famílies envers La Salle.

Ben cordialment.
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