
Consells 
de seguretat
ciutadana 
per a la gent gran

• Si és possible, no traieu diners dels 
caixers automàtics que hi ha exposats 
al carrer, fer-ho sempre a l’interior i 
si és possible directament amb un 
empleat de l’entitat bancària.

• No traieu tots els diners de cop 
per passar el mes, feu-ho millor 
diverses vegades i dies diferents.

• Guardeu els diners als departaments 
interiors de la bossa de mà o de 
la roba personal, a les butxaques 
interiors de la jaqueta o a la butxaca 
davantera dels pantalons.

• Porteu sempre la bossa de mà 
enganxada al costat i si és possible 
creuada al cos i sempre tancada.

!

> CONSELLS DE MOBILITAT

• Creueu el carrer pels llocs senyalitzats. 
Abans de travessar cal mirar i assegurar-
se que no s’apropa cap vehicle. 

• Obeïu el semàfor per a vianants: espereu 
a la vorera i no a la calçada, assegureu-
vos que els vehicles estan aturats i no 
comenceu a creuar quan el semàfor 
canviï de color o no estigui en verd fix. 

• Quan camineu per les voreres cal que 
pareu atenció a la sortida de vehicles. 

• Escolliu el camí més segur: carrers amb 
voreres amples, ben il·luminats, etc. 

• Cal que tingueu en compte les pròpies 
limitacions funcionals de mobilitat.

• Sigueu conscients de com una medicació 
pot afectar les vostres capacitats.



• No compreu res als venedors domiciliaris, 
ni feu donacions a persones desconegudes.

• Desconfieu de les cartes, els paquets 
i les mercaderies inesperades.

• Si sospiteu que hi ha un lladre a 
casa vostra, no arribeu a entrar, marxeu 
del lloc i truqueu a la policia.  

> A LA VIA PÚBLICA

• No sortiu al carrer amb objectes de valor que 
cridin l’atenció, i comuniqueu sempre on aneu.

• No sortiu de nit i menys sols.

• No feu comentaris en llocs públics o a 
gent desconeguda de les vostres dades 
personals, ningú ha de saber la vostra situació 
econòmica ni si viviu sols o acompanyats.

• No porteu mai desconeguts a casa. 

• Si sou jubilats, no aneu sols a 
cobrar la pensió, insistiu perquè algun 
conegut o familiar us hi acompanyi.

La Policia Local, dins de l’àmbit  
de la seguretat i en una línia de treball 
preventiva i proactiva, vol protegir aquells 
col·lectius que són més vulnerables  
a les accions il·lícites o perilloses. 

Per aquest motiu us fem arribar  
uns consells de seguretat ciutadana  
i viària a la gent gran, per tal d’evitar 
qualsevol situació perillosa o no desitjada.

> AL DOMICILI

• No obriu la porta a persones desconegudes. 

• Poseu el pestell a la porta i 
utilitzeu l’espiell abans d’obrir. 

• Tanqueu sempre amb clau les 
portes d’accés al carrer. 

• Demaneu sempre la identificació al personal 
sanitari, als funcionaris, a la companyia 
d’aigües, llum, gas o telèfon i comproveu 
prèviament si aquest servei està treballant 
a la zona trucant al telèfon de la mateixa 
companyia. Desconfieu del número de telèfon 
que us faciliti el possible instal·lador. 

• No faciliteu cap dada personal, 
ni bancària, ni feu cap pagament 
a persones desconegudes.

En cas d’emergència 
truqueu a:

Consells 
de seguretat
ciutadana 
per a la gent gran !

Mossos  
d’Esquadra

112

Policia  
Local de  
Mataró

092
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