urgències
Policia Municipal

092
93 570 00 92

Ambdós números: Centre Receptor d’Alarmes
(Des d’un mòbil o des del barri de Lourdes feu servir el 2n núm.)

Ajuntament

93 571 95 00

Guàrdia Civil

93 570 55 59

Bombers

085

Hospital de Mollet

93 576 03 00

CAP (ambulatori)

93 570 59 77

La pluja d’intensitat forta o molt forta concentrada
en poc temps pot provocar desbordaments de rius
o torrents, inundacions, etc.
L’època de màxim risc és la tardor, a conseqüència de les
característiques climàtiques i orogràfiques d’aquesta zona.

desprevinguts, heu de prendre les precaucions que us descrivim.

93 570 59 23

Si quan comença a ploure, l’aigua cau de manera
persistent i torrencial, penseu que hi ha un risc
d’inundació. Per evitar que aquestes situacions us agafin

PREVENCIÓ
Pluges intenses
(què cal fer?)

EN CAS D’INUNDACIÓ
1. Si sou a casa o en un edifici

Seguiu les consignes
de les autoritats.

No deixeu res a fora. Entreu
els mobles i objectes que pugui
arrossegar l’aigua.

En cas de pluges fortes,
circuleu preferentment per
les rutes principals o autopistes
i modereu la velocitat.

Escolteu la ràdio. Ràdio
Mollet del Vallès (96.3 FM)
us mantindrà informats
en cas de risc.

Col.laboreu amb els serveis
municipals i eviteu obstruir
les entrades de recollida
d’aigua pluvial (embornals).

Obtureu les escletxes de les
portes, de les finestres i dels
respiradors del vostre domicili
o local, si pot quedar afectat.

Si teniu problemes de visibilitat,
quedeu-vos al voral i
senyalitzeu la vostra situació.

Desconnecteu l’interruptor
general de l’electricitat.

No estacioneu ni acampeu

ON

OF

NO telefoneu. Deixeu les línies
lliures per als equips de socors,
excepte en cas d’emergència.

Col.loqueu els documents
importants, els objectes
valuosos, els aliments, l’aigua
potable i, sobretot, els productes
perillosos, en llocs alts i protegits
i conduïu-hi també els animals
domèstics.
No baixeu als soterranis ni
us quedeu en zones baixes.

4. Quan torneu a casa, un
cop passat el perill

2. Si sou fora, a l’exterior

Reviseu periòdicament la
vostra teulada i les baixades
d’aigua i traieu la terra, les
fulles, etc. que obstaculitzin
el pas de l’aigua.

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

Pluges intenses
(què cal fer?)

MdV
Mollet del Vallès

en els llits secs ni a les ribes
dels rius. Les rierades arriben
sempre per sorpresa.

No travesseu una zona
inundada ni a peu ni amb cotxe.
La força de l’aigua pot
arrossegar-vos.
Allunyeu-vos dels ponts, rieres,
torrents o zones que es poden
inundar i no hi estacioneu el
vehicle.

Allunyeu-vos de la base dels
turons. Podríeu quedar-vos-hi
atrapats per l’aigua que baixa
pels vessants, que sovint
arrossega fang, restes d’arbres
i pedres. Localitzeu els punts
més alts de la zona on sou.
Dirigiu-vos-hi en cas d’una
possible riuada

Feu una inspecció prèvia
per si hi hagués perill
d’enderrocament.

Si l’aigua no té les garanties
higièniques, beveu aigua
embotellada, aigua de pluja o
bé feu-la bullir
Retireu ràpidament
els animals morts en la
inundació.

3. Si heu d’abandonar la casa
ON

ON

OF

OF

Tanqueu les connexions d’aigua
i de gas, i l’interruptor general
de l’electricitat.

Tanqueu i assegureu les
finestres i les portes d’accés a
la casa

