BAN
Davant l’onada de calor que està patint Catalunya, amb temperatures
extremes, l’entrada a la piscina d’estiu del Complex Esportiu Municipal serà
gratuïta per als ciutadans i ciutadanes empadronats a Begues, dels dies 3
d’agost al 5 d’agost de 2018, en l’horari habitual de funcionament.
Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol posar a disposició dels veïns i veïnes del
municipi una alternativa per poder alleugerir aquestes jornades d’intensa calor,
tenint especial atenció per les famílies més desafavorides.
La mesura es revisarà tenint en compte l’evolució d’aquest episodi d’extrema
calor. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, per als
propers dies es poden assolir temperatures amb valors entre 35 i 40ºC al
litoral.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es recorda la importància de seguir les
recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar un cop de calor.

02/08/2018

Alcalde substitut

RECOMANACIONS BÀSIQUES DAVANT L’ONADA DE CALOR:
- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres.
- Obriu les finestres de casa durant la nit.
- Si heu de sortir al carrer, feu servir una gorra o un barret, ulleres de sol
i protecció solar.
- Utilitzeu roba lleugera de colors clars i que no sigui ajustada.
- Porteu aigua i beveu-ne sovint.
- Si podeu, eviteu fer trajectes amb cotxe durant les hores de més calor.
- Eviteu sortir al migdia, que és quan fa més calor.
- Reduïu les activitats més intenses, sobretot a l’aire lliure.
- Beveu aigua i sucs de fruita, fins i tot sense tenir set.
- No preneu begudes alcohòliques ni amb contingut en sucre.
- Eviteu menjar molt calent i plats que aporten moltes calories.
- Tingueu especial cura de la canalla i de la nostra gent gran.
TELÈFONS D’EMERGÈNCIA:
- Policia Local: 93 639 10 90.
- CAP: 93 639 23 56.
- Emergències de la Generalitat: 112.
Begues, 2 d’agost de 2018.
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