
 

Davant les inundacions,  
la informació és protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abans que arribi         

el període de pluges 

- Memoritza els números de telèfon dels equips de socors. 

 - Localitza l’interruptor general del corrent elèctric i les claus 
de pas de l’aigua  i del gas de casa teva. 

- Revisa periòdicament la teva teulada i les baixades 
d’aigua i elimina la terra, fulles, etc. que obstaculitzin el pas 
de l’aigua. 
- Tingues o mà un petit equipatge de seguretat amb el més  
 necessari: 

- un transistor de piles i una llanterna (amb piles de 
recanvi,que col renovar periòdicament) 
- els medicaments indispensables  
- roba d’abric 
- la documentació personal 

- I porta sempre dins del cotxe una llanterna, una manta, 
una farmaciola de primers auxilis i mapes de carreteres de 
la zona. 

A la tardor, les fortes pluges causen moltes 
vegades greus danys i pèrdues, tant humanes 
com materials. 

L 'aigua sempre arriba per sorpresa i les 
imprudències són la principal causa dels 
accidents. Però les pèrdues serien menors si tots 
actuéssim correctament. 

Per això et demanem que segueixis els nostres 
consells. 

en cas d'emergència 

- Escolta la ràdio per rebre informació: per rebre informació: 
 - Emissora local 
- Catalunya Ràdio 
- Ràdio Nacional d'Espanya 

- Presta especial atenció a  les prediccions meteorològiques i a 
l’estat de les carreteres. 

 - No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors, 
excepte per  trucades d’emergència. 

- I, en qualsevol cas, segueix les consignes de les autoritats. 

 

Informa’t Pren  precaucions 



si et sorprenen  

precipitacions importants 
 

Sigues prudent 

 
 
- Allunya't de les rieres, els torrents o les zones que es poden 
inundar i no hi estacionis el vehicle. 
 
- No t'aturis als  ponts; l’aigua els pot arrossegar. 
 
- No travessis una zona inundada ni a peu ni amb cotxe. 

- No t'estacionis ni acampis en els llits  secs ni a les ribes dels  
rius. Les rierades arriben sempre per sorpresa. 

e- Allunya't de la base dels  turons. Podries quedar atrapat per 
l’aigua que cau pels vessants, que sovint arrossega fang i 
restes d'arbres i pedres. 

 - Dirigeix-te als punts més alts de la zona. 

 - En cotxes, circula preferentment per rutes principals i 
autopistes, moderant la velocitat. 
 
- I, si tens problemes de visibilitat, atura’t i senyalitza la teva 
situació. 

Assegura't 

   si has d’abandonar la casa 

- Tanca les connexions d’aigua i de gas i l’interruptor 
general de l’electricitat. 
 
- Tanca i assegura les finestres i les portes d’accés a la 
casa.. 

quan tornis a casa, 

passat el perill 

Protegeix-te 

     Si ets a casa o en un edifici 
 
-  No baixis als soterranis ni et quedis en zones baixes.  
 
- No deixis res a fora. Entra els mobles i objectes que pugui 
arrossegar l’aigua.  
 
- Obtura les escletxes de les portes, de les finestres i dels 
respiradors del teu domicili, si pot quedar afectat. 
 
- Col·loca els documents importants, els objectes valuosos, els 
aliments, l’aigua potables i , sobretot, els productes perillosos en 
llocs alts i protegits. 
 
- Condueix també els animals domèstics a llocs alts i protegits. 
 
- Desconnecta l’interruptor general de l’electricitat. 

emergència 

 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior 

Secretaria de Seguretat Pública 
Direcció d’Emergències i Seguretat Civil 

 
 
 
 

- Fes una inspecció prèvia per si hi hagués perill 
d’enderrocament.  
 
- Si l’aigua no reuneix les garanties higièniques, beu aigua 
embotellada, aigua de la pluja o bé fes bullir qualsevol altra 
classe d’aigua.  
 
- Retira ràpidament els animals morts en la inundació 
 


