
 
 
 
 
 

 

B A N 
 

 
M. ANTÒNIA TRULLÀS i POVEDANO, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Calaf, 
 
 
 
FAIG SABER: 
 
Que davant de les previsions meteorològiques que alerten d’un notable 
descens de les temperatures, amb glaçades generalitzades, i de possibles 
nevades que poden afectar a amplies zones del territori català, al conjunt 
de la comarca i també al nostre municipi, es notifica als ciutadans la 
necessitat de facilitar el trànsit per les voreres. Per això caldrà que, de 
produir-se el cas, el veïnat netegi tot seguit el tros que afecta les 
seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que les 
plaques de gel ó de neu glaçada representen per als vianants. Es recorda 
també la prohibició de tirar neu des dels terrats i teulades a la via 
pública. 
 
A més, en cas de glaçada i/o gebrada, caldrà que el veïnat s’encarregui, 
si s’escau, d’escampar sal a les voreres de les seves façanes i 
propietats, per minimitzar el risc de relliscades. 
 
En cas de nevada, els empresaris i propietaris de maquinària 
adequada per efectuar treballs de retirada de neu i escampada de 
sal com és ara motonivelladores, pales mecàniques, abonadores, etc., 
caldrà que es posin en contacte amb aquest Ajuntament (tel: 93 869 
85 12), per tal de poder contractar els seus serveis quan sigui necessari per 
als treballs de neteja d’aquest caràcter. 
 
D’altra banda i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la 
població el següent: 
 
· Disposar d’un aparell de ràdio i de piles de recanvi. 
· Disposar d’una pala per treure neu. 
· Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació d’aquestes. 
· Disposar de provisions de sal per llençar a la vorera i a l’entrada de casa 
en cas de glaçades i/o nevades. 



· Prestar atenció a les previsions meteorològiques. Si s’anuncien nevades 
cal proveir-se d’aliments a casa però sense deixar-ho per última hora, 
quan comença a nevar és massa tard. 
 
 
En cas de glaçada i/o gebrada, cal: 
 
·  Escampar sal al tros de vorera que afecta la façana de casa vostra, i 
col·laborar amb el veïnatge quan sigui necessari, per tal de mantenir 
accessibles les voreres del poble. 
 
 
En cas de nevada, cal: 
 
· Mantenir-se informat a través dels mitjans de comunicació i de 
www.calaf.cat de les previsions i consells que es puguin anar donant a la 
població. 
·  Netejar de neu el tros de vorera que afecta la façana de casa vostra, i 
col·laborar amb el veïnatge quan sigui necessari, per tal de mantenir 
accessibles les voreres del poble. 
·  Utilitzar calçat i vestimenta adequats. Anar amb la màxima precaució 
en cas de gel. 
· Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per evitar 
sobrecàrregues elèctriques. 
· Evitar al màxim l’ús del vehicle, seguint les indicacions que els 
responsables d’Emergències puguin anar donant. 
 
 
Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de 
la població, que col·laborarà, si fos necessari, amb les normes exposades i 
amb les que en el seu cas s’estableixin en el moment de l’emergència. 
 
 

 
 
 
 


