
 

EN CAS DE FORTS VENTS… 

 A la llar 
 

- Revisa els habitatges, perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en 

mal estat que puguen produir caigudes d'enderrocs i runes. 

- Tanca portes i finestres, per evitar corrents d'aire que puguen portar a la 

ruptura i caiguda de vidres. 

- Assegura elements com els tendals, persianes i antenes. 

- Retira tests, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer. 

 

 Al carrer o al camp 

- No isques, si no cal, i si ho fas, allunya't de cases velles o en mal estat. 

- No et protegisques del vent junt a murs, tàpies, tanques publicitàries  o 

arbres, pel perill de caiguda total o parcial dels mateixos. 

- Transita amb precaució per carrers, en especial en les vies estretes amb 

edificacions antigues o en construcció, pel perill de despreniment de 

cornises, teules i altres elements. 

- Els arbres oferixen el perill de caiguda i ruptura de grans branques. No 

transites per parcs o avingudes arborades. 

- Els pals de llum i torres d'alta tensió són molt perillosos. Allunya't en cas 

de caiguda i avisa a la Policia Local o cride al  1·1·2. 

 En la carretera 

- Si és possible, evita circular. Usa preferentment el transport públic i en 

cas d'haver d'eixir, informa't de la predicció meteorològica. 

- Reduïx la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent pot desviar-te de 

la trajectòria. 

 

- Les motos i els vehicles de grans dimensions, que oferixen una gran 

superfície de contacte amb el vent (camions, furgonetes, vehicles amb 

remolc o rulots), poden bolcar davant de vents transversals. 

- Si fos necessari, arrecera't en zona segura i espera que amaine el vent. 

 

EN CAS DE FORTES PLUGES… 

 A la llar o al carrer 

- Revisa periòdicament la coberta, terrassa, canalons, baixants i desaigües 

de terrasses, eliminant els elements que obstruïsquen la circulació i 

evacuació de l'aigua de pluja, evitant inundacions i sobrecàrrega en les 

mateixes. 

- Revisa el funcionament correcte dels desaigües i grups de bombament 

d'extracció de l'aigua en garatges i soterranis. 

- No toques fanals, cables ni pals de línia elèctrica. 

- Desconnecta els aparells elèctrics i antenes de T.V.  

- Si observes algun embornal obstruït cride a la Policia, perquè s'avise al 

servici de neteja 

 

 En la carretera 

- Usa el vehicle sols si és absolutament necessari. 

- Informa't de la situació abans d'iniciar el viatge 

- Circula preferentment per carreteres principals i autopistes. 

- No intentes mai creuar un gual, un lloc inundat o un pont que oferisca 

dubtes sobre la seua resistència. 

- Pensa sempre que la teva vida és el més valuós. 


