
Si no disposeu de vehicle propi o si a casa seva hi viu una 
persona malalta o discapacitada que requereix un trasllat 
especial, dirigiu-vos a l’Ajuntament de Canyelles per 
noti�car-ho per escrit.

Sou a Canyelles, un municipi de clima mediterrani i amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva 
sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir en compte que aquest risc també es pot produir en 
períodes de sequera durant l'hivern. Per això cal tenir algunes precaucions, especialment en el període 
comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.

Consells preventius

Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.

Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua.

No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant, ni per la �nestra del cotxe.

No encengueu focs arti�cials ni llanceu coets en zones de perill.

No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser d'obra i amb mataguspires.

Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a la deixalleria o triturar-los, i en faran compost.

No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.

Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions de 
les autoritats.

Escolteu la ràdio o connecteu-vos a Internet per 
informar-vos de la situació i de què cal fer.

Sempre que detecteu un incendi forestal

Allunyeu-vos-en en direcció oposada al vent i, si podeu, 
entreu en zona ja cremada.

Si sou al cotxe, atureu-vos i tanqueu els vidres.

Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. 
No us refugieu en pous ni en coves. 

Si l'incendi us sorprèn al bosc o a camp obert

Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions 
de les autoritats.

Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de 
la llum, les claus de pas del gas, el gasoil i altres 
combustibles, i agafeu allò imprescindible 
(documentació, diners i medicaments) i marxeu 
on us diguin els serveis de seguretat.

Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins amb 
tota la família i els animals domèstics. Cal que 
conserveu la calma i us mantingueu agrupats. 
Tanqueu portes i �nestres i tapeu qualsevol 
forat. 

Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu 
d'aigua les portes i les finestres, i col•loqueu 
tovalloles molles sota les portes.

Protegiu-vos amb roba de cotó o de llana. Si hi 
ha molt de fum, deixeu els llums encesos i 
respireu arran de terra.

Si l'incendi arriba a casa vostra

Protegiu-vos dels incendis forestals
Pla d’autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats

Evacuacions especials


