Ajuntament de la
Vila de Bagà
BAN SOBRE NEVADES

Na MARIA A. VISO HERNÁNDEZ, Alcaldessa – Presidenta accidental de l’Ajuntament de Bagà,
FAIG SABER:



Telèfons de contacte en cas d’EMERGÈNCIA:
Tot tipusd’emergències: 112

Com informar-se:
Ajuntament de Bagà:
Informació meteorològica:
Informació sobre estat de carreteres principals:

938.24 40 13
www.meteo.cat
www.transit.gencat.cat



Si sou a casa:
- Netejar la vorera de davant de casa, evitant així el perill que la neu glaçada representa per als/ a les vianants i facilitant el retorn de la vila a
la normalitat.
- No deixeu sortir al carrer a les persones d’edat avançada ni als/les nens/es, així com les persones amb mobilitat reduïda.
- Escolteu la ràdio i estigueu atents a la informació meteorològica i viària, i a les consignes de les autoritats.
- Feu un ús correcte de la calefacció i desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris per evitar sobre càrregues elèctriques.
- Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l’aire, ja que hi ha perill d’enverinament.
- Si les temperatures són molt baixes, vigileu les canonades d’aigua: cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. A
les calefaccions, caldrà emprar anticongelant si s’escau.



Si heu de sortir al carrer o sou fora cal que:
- Eviteu sortir al carrer si fa vent i neva, ja que disminueix la visibilitat.
- Abrigueu-vos bé i empreu calçat adequat per evitar lliscades i caigudes.



Si heu d’agafar el cotxe:
- Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe i procureu no viatjar sols/les, sobretot si és de nit.
- Recordeu portar cadenes i viatgeu amb el dipòsit de combustible ple.
- Si la ruta és perillosa o empitjora l’estat de la carretera, torneu enrere o cerqueu refugi. En cas de no trobar refugi, quedeu-vos dins el cotxe,
els pneumàtics actuen com a aïllant del fred. Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.



Si el temporal us agafa dins del cotxe:
- No us adormiu amb el motor en marxa i manteniu net de neu el tub d’escapament.
- No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
- Si hi ha gel no premeu el fre.
- Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
- Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.
- Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació
dels altres vehicles.
- No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
- Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.

RECORDEU que una nevada genera una situació extraordinària per a tots i totes; per aquest motiu, l’Ajuntament de Bagà agraeix la
màxima col·laboració ciutadana al respecte.
Bagà, 24 d’octubre de 2018
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER:
L’ALCALDESSA – PRESIDENTA ACCIDENTAL
Decret 2018-220 de 3 de juliol de 2018
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baga@diba.cat
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Davant les previsions meteorològiques sobre la possibilitat de nevades en el nostre territori, es relacionen unes RECOMANACIONS BÀSIQUES al
respecte:

