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El Palau
Tolrà,

nevada del passat 8 de març
El Palau Tolrà, durant la nevada del passat 8 de març

Consells generals davant onades de fred, nevades i glaçades
• Si us trobeu a casa
- Com a prevenció, si viviu en cases aïllades o urbanitzacions reviseu l’estat de la
teulada, el baixant de l’aigua i el sistema de calefacció, i aïlleu les entrades d’aire.
Reviseu també les branques dels arbres (si són massa llargues cal podar-les).
- Feu un ús correcte dels sistemes de calefacció i desconnecteu els aparells elèctrics
que no siguin necessaris. Si s’escau, disposeu de suficient combustible.
• A l’exterior
- Si heu de sortir, abrigueu-vos bé i protegiu-vos sobretot la cara i el cap.
- En general, tingueu especial cura de la gent gran, nadons, malalts i persones amb
mobilitat reduïda i eviteu que surtin de casa per períodes perllongats.
• Al vehicle
- Porteu cadenes, llanterna i manta de viatge.
- Informeu-vos sempre de les previsions meteorològiques i de l’estat de la xarxa
viària als mitjans de comunicació: TV, ràdio i internet.
- Eviteu agafar el cotxe, especialment de nit, i no viatgeu sol. En tot cas, viatgeu
amb el dipòsit ple i informeu algú del vostre itinerari i de l’horari previst.
- Circuleu per les vies principals i autopistes. Augmenteu les precaucions en la
conducció en funció de l’estat de la via.
- Si hi ha neu a la calçada, atureu el vehicle en un lloc segur i poseu les cadenes a
les rodes motrius.
Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d’autoprotecció. Escolteu la
ràdio i la televisió i consulteu els webs d’informació meteorològica i viària.
• Trànsit: Portal de la mobilitat: www.mobilitat.net
• Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit
• Servei Meteorològic de Catalunya: www.meteo.cat
• Consells de seguretat: clica aquí.
Recordeu, si necessiteu ajut truqueu al 112 i seguiu sempre les indicacions de les
autoritats.
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