Consells en cas de ventades

Sentit comú i evitar i/o anar amb precaució en totes les activitats a l'aire lliure i seguir les
prediccions meteorològiques i els consells de les autoritats en protecció civil i emergències

A casa:
Tanqueu i assegureu les portes, finestres i tendals.
Eviteu deixar testos o d’altres objectes no estàtics i volàtils, a les façanes i terrasses per evitar que el vent els pugui fer
caure al carrer i provocar un accident.

A l’exterior:
Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de
brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.
No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.
Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscosos. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i
eviteu totes les activitats amb foc.
Si estem en període de cremes autoritzades, i malgrat estar comunicada i/o autoritzada la crema, estar pendents del
SMS que rebreu comunicant de la prohibició de fer foc, en Pla Alfa 2 o superior, o per velocitat del vent sostinguda
superior als 20 km/h. www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

Si heu de viatjar
Consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres i seguiu les recomanacions del Servei Català del Trànsit.
Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via.
Alentiu la marxa, ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.
Si conduíeu turismes, molta precaució en l’avançament lateral a vehicles pesats. L’efecte pantalla es veu agreujat en
casos de ventades.
Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de
la via o bolcar, especialment en aquells punts on el vent pot anar canalitzat, com poden ser a les sortides dels túnels o
quan creuem transversalment zones de vall.

Si feu una activitat de lleure
Aneu amb compte al practicar esports a l’aire lliure i adapteu-la a les condicions meteorològiques d’aquell moment.
Esteu pendents per si les autoritats comuniquen la recomanació de suspendre de les activitats esportives i de lleure a
l’aire lliure
A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats.
Més informació: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/
Mapa mundial dels vents: https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-0.14,40.72,3000

Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

