CONSELLS
DE SEGURETAT
PER A LA GENT
GRAN A L’ESTIU

Per qualsevol emergència truca al telèfon 112.

bcn.cat/
gentgran

facebook: guardiaurbana
twitter: barcelona_GUB

Barcelona, la casa que vull

01.
No expliquis gaire que marxes uns dies de vacances i demana a
algú que reculli la teva correspondència.

02.
No tanquis les persianes del tot. Deixa algun llum encès o roba penjada
a l’estenedor.

07.
A la platja, no hi portis rellotges, cadenes o altres joies valuoses
que puguin atreure l’atenció dels delinqüents i que siguin fàcil
objecte d’estrebada.

08.
Quan et vagis a banyar mira si algú es pot fer càrrec dels teus
objectes personals. No deixis a la sorra els objectes de valor (diners,
carteres, ulleres de sol, telèfons o altres dispositius electrònics, etc.).

03.
No deixis cap missatge al contestador automàtic del
telèfon en què es dedueixi que ets fora.

04.
Elabora una llista dels objectes més valuosos amb
números de sèrie, marques i models per facilitar la feina a
la policia en cas de robatori i deixa les joies en lloc segur.

09.
No compris cap objecte, beguda o menjar als venedors ambulants ni
contractis cap tipus de servei, com ara els massatges, a la platja.

10.
Fes sempre cas de les indicacions de la Policia i del personal de salvament.

05.
Si vas de viatge vigila sempre l’equipatge, i en cas d’aglomeracions
vigila també la bossa de mà i les butxaques més fàcilment
accessibles (les de la part de darrere dels pantalons i les laterals
de la jaqueta són les més vulnerables).

06.
Porta en llocs separats els diners, la documentació i les targetes
de crèdit.

11.
Refusa fer signatures o donacions sospitoses a organitzacions que
no estiguin degudament acreditades.

12.
Al cotxe, no hi deixis objectes de valor a la vista. Amaga les ulleres,
les monedes, el GPS, l’equip de música i els discs compactes en algun
lloc no visible.

