PROTECCIÓ CIVIL

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ DAVANT FORTES VENTADES
 En el terme municipal de Girona ocasionalment es poden produir episodis de forts vents
que poden provocar alguns danys.
 Girona té un pla d’actuació municipal vinculat al Pla especial d’emergències per risc de
vent a Catalunya (VENCAT).
Recomanacions bàsiques si es troba un episodi de fort vent:
 Si us troba a CASA:
o

Tanqui i asseguri portes, finestres i tendals. Abaixi completament les persianes i, si
són de cordó, subjecti-les bé.

o

Eviti deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes, finestres i terrasses i
reculli la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i
provocar un accident.

 Si es troba a l’EXTERIOR:
o

Vigili amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats,
les grues, els contenidors d’escombraries, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer
caure. Intenti no passar prop d’edificis en construcció o en mal estat.

o

No pugi a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.

o

Eviti els parcs, els jardins i les zones boscoses, inclosa el parc de la Devesa. Si es
troba en una zona arbrada, vigili amb els arbres que puguin caure. Tingui en compte
també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.

o

Eviti qualsevol activitat amb foc o l’ús d’eines que puguin produir espurnes.

o

Si es troba prop del mar, quan hi hagi temporal amb grans onades, no accedeixi als
punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força,
allunyi’s d'espigons, esculleres i passejos marítims.

.

 Si fa una activitat de LLEURE o d’ESPORT
o

Vagi amb compte en practicar esports a l’aire lliure. Amb fort vent, millor deixar-ho
per un altre dia.

o

Al mar, no navegui i vigili amb els amarratges de les embarcacions. No passegi per
les esculleres o espigons o zones properes al mar.
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o

A la muntanya, extremi les precaucions i no s’apropi ni passegi pels penya-segats.
Tingui en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple,
pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l'augment
consegüent del perill d’allaus.

o

Si va esquiar, tingui en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

 Si ha de CONDUIR:
o Consulti les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents
forts, eviti desplaçar-se per carretera.
o Si és imprescindible desplaçar-se, tingui molta precaució perquè us podeu trobar
obstacles a la via.
o Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les
desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa.
o Sigui prudent en els avançaments i mantingui les distàncies laterals adequades amb
els altres vehicles, especialment amb ciclistes i motoristes.
o Si condueix vehicles de grans dimensions o amb remolc, o caravanes, extremi les
precaucions perquè té més risc de sortir-se de la via o bolcar.

 Segueixi les informacions i previsions meteorològiques que es fan sobre els episodis de
fort vent els serveis de meteorologia.
o Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
https://www.meteo.cat/
o Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)
http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/girona-id17079
 Segueixi els consells i instruccions que puguin donar a la població les Administracions
públiques des dels seus canals oficials.

Més informació


Ventades. Generalitat de Catalunya. Web
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emer
gencia/riscos_naturals/ventades/



Ajuntament de Girona. Web

https://web.girona.cat/



Ajuntament de Girona. Twitter

@girona_cat



Generalitat de Catalunya. Protecció Civil. Twitter

@emergenciescat
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