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Informeu-vos
sobre les
inundacions
En una situació d’emergència,
si necessiteu ajut truqueu al 112.

A la tardor especialment, moltes vegades
la pluja forta causa greus danys i
pèrdues, tant humanes com materials.
L’aigua pot arribar per sorpresa i el
desconeixement i les imprudències són
una causa important dels accidents.
Per això us demanem que seguiu els
consells d’aquest fullet.
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Informeu-vos del risc d’inundacions.
• Escolteu la ràdio per rebre informació.
• Estigueu al cas de les prediccions
meteorològiques i de l’estat de les carreteres.
• Informeu-vos al 012 o al web del Servei
Català de Trànsit:
http://www.gencat.cat/transit/
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Si aneu amb cotxe i us sorprèn una precipitació
important, sigueu prudents.
• No us atureu ni estacioneu el vehicle a prop de rieres
o torrents. Circuleu preferentment per les rutes
principals i les autopistes, moderant la velocitat.
• No travesseu un riu, una riera o una zona inundada
ni a peu ni amb cotxe. Encara que no ho sembli,
els cotxes poden flotar amb poca alçada d’aigua i
ser arrossegats amb facilitat. Els ocupants que es
queden a dins, sovint no sobreviuen. Si el cotxe
comença a flotar i a ser arrossegat, cal sortir-ne
immediatament.
• Si teniu problemes de visibilitat, atureu el cotxe i
senyalitzeu la vostra situació.

Stop!
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Si heu de viatjar amb cotxe, preneu
precaucions.
• Reviseu l’estat general del cotxe i
especialment els pneumàtics.
• Porteu llanterna, roba d’abric, una farmaciola
i mapes de carreteres.
• Un telèfon mòbil us pot ser de gran ajuda.
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Protegiu-vos i ajudeu els més febles.
• Dirigiu-vos als punts més alts de la zona, i
ajudeu els nens i la gent gran a allunyar-se de
les zones perilloses.
• No us quedeu observant en punts pròxims a
lleres, ponts o viaductes.
• Eviteu desplaçar-vos per les zones on circuli
aigua.

No!

