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BAN 

DEMANANT LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA 

 
L’Ajuntament de Montoliu de Segarra  fa saber: 
 
Que davant de les previsions meteorològiques de possibles nevades que poden 
afectar a amplies zones del territori Català i en concret al conjunt de la comarca de la Segarra inclòs el 
nostre municipi, es notifica al veïnat la necessitat per la bona convivència, l'obligació que té de facilitar el 
trànsit pels carrers per la qual cosa caldrà que, de produir-se el cas, netegi tot seguit el tros que afecta les 
seves respectives façanes i propietats. D’aquesta manera evitaríem el perill que la neu glaçada representa 
per als vianants. Així mateix es recorda que queda prohobit tirar neu des dels terrats i teulades a la via 
pública. 
Els empresaris i propietaris que disposin de maquinària adequada per efectuar treballs de retirada de neu 
i escampada de sal com és ara motonivelladores, polidòzers, abonadores, etc., caldrà que es posin en 
contacte amb aquest Ajuntament per tal de poder gestionar el servei 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. 
 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 nevada cal: 
 
 Escoltar la ràdio, i les previsions meteorològiques. 
 Netejar de neu el tros de façana que afecta a la teva casa i col·laborar amb el veïnatge. 
 Utilitzar calçat i vestimenta adequada.  

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 ens 
puguin dirigir. 

 
Aquesta alcaldia espera la bona i demostrada predisposició 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. 
 
L’alcalde 
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