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Escolta la ràdio per informar-te
del temps i l’estat de les 
carreteres.
Escucha la radio para informarte 
del tiempo y el estado de las 
carreteras.
Listen to the radio to find out about 
weather and road conditions.

Abans que arribin les 
pluges, revisa la teulada, les 
instal·lacions i els desguassos 
de la casa.
Antes de que lleguen las lluvias, 
revisa el tejado, las instalaciones 
y los desagües de la casa.
Before rainy periods, check your 
home’s roof, installations and 
drainage systems.

Si et sorprenen pluges fortes, 
no travessis rieres, ni torrents, 
no zones que es puguin inundar. 
Dirigeix-te als punts més alts.
Si te sorprenden lluvias fuertes, 
no cruces rieras, ni torrentes, 
ni zonas que se puedan inundar. 
Dirígete a los puntos más altos.
If you are caught by heavy rain, don’t 
cross gullies or streams or areas that may 
become flooded. Go to high ground.

A casa, puja a les zones altres 
amb els documents importants, 
aliments i aigua potable.
En casa, sube a las zonas altas 
con los documentos importantes, 
alimentos y agua potable.
At home, go to the upper parts 
of the building with important 
documents, food and water.

Informa’t sobre les inundacions
Infórmate sobre las inundaciones
Get informed about flooding

En una situació d’emergència, si necessiteu ajut truqueu al 112.
En una situación de emergencia, si necesitáis ayuda llamad al 112.

In an emergency situation, call 112 when in need of help. 

Trobareu més informació a:
www.gencat.cat/interior/inundacions
     @emergenciescat
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Escolta la ràdio per informar-te
del temps i l’estat de les 
carreteres.
Écoutez la radio pour vous informer 
du temps et de l’état des routes.

Abans que arribin les 
pluges, revisa la teulada, les 
instal·lacions i els desguassos 
de la casa.
Avant l’arrivée de la pluie, vérifiez 
la toiture, les installations et les 
tuyaux d’écoulement de chez vous.

Si et sorprenen pluges fortes, no travessis 
rieres, ni torrents, no zones que es puguin 
inundar. Dirigeix-te als punts més alts.
Si de fortes pluies vous surprennent, ne 
traversez pas de canaux d’évacuation des 
eaux, ni de torrents, ni de zones pouvant 
être inondées. Dirigez-vous aux points 
les plus élevés.

A casa, puja a les zones altres 
amb els documents importants, 
aliments i aigua potable.
Chez vous, montez vers les zones 
élevées avec les documents 
importants, des aliments et de l’eau 
potable.

Informa’t sobre les inundacions
Informez-vous sur les inondations

En una situació d’emergència, si necessiteu ajut truqueu al 112.
En una situación de emergencia, si necesitáis ayuda llamad al 112.
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