
Consells de seguretat  
PER A LA GENT GRAN

93 572 11 10 
667 993 685
policialocal@montornes.cat

POLICIA LOCAL

MOSSOS D’ESQUADRA  
I ALTRES EMERGÈNCIES



No mostreu les joies. Cal que les 
porteu de manera discreta. 

Vigileu quan sortiu de les entitats 
bancàries. No sortiu amb els 
diners a la mà. Procureu anar 
acompanyat o acompanyada i no 
porteu grans quantitats.

Eviteu utilitzar els caixers que 
estiguin al carrer.

Defugiu la venda ambulant. 
És il·legal i els productes que 
s’hi ofereixen són de dubtosa 
procedència i qualitat.

No feu cas de qui us digui que 
porta el vestit tacat o mullat.

Controleu la bossa de mà. 
Porteu-la sempre en bandolera 
i pel costat de les façanes dels 
edificis per evitar una estrebada. 
Si porteu bosses o cistells sense 
tanca, no deixeu dins el 
moneder.

No accepteu cap regal, ni 
compreu res al carrer.

Controleu la cartera. Eviteu portar 
la cartera a la butxaca del darrere 
dels pantalons. Els millors llocs 
són les butxaques interiors de les 
jaquetes i abrics, o les butxaques 
davanteres dels pantalons.

Vigileu a les cues. És un moment 
en què els carteristes aprofiten 
per intentar el furt.

Porteu a sobre només el que 
necessiteu. 

Eviteu portar plegats els diners, 
les claus i la documentació 
personal (DNI, targetes, carnets, 
etc.).

No obriu la porta de casa a 
desconeguts. Mireu sempre per 
l’espiell i feu ús de la cadena de 
seguretat de la porta.

No doneu informació per telèfon.

No doneu cap informació a 
persones desconegudes. En 
cap cas doneu dades personals 
(adreça, número de telèfon...).

Demaneu sempre la identificació 
al personal de les companyies 
d’aigua, llum, gas, telèfon, Internet 
o qualsevol altre servei. No lliureu
documentació amb dades de
caràcter personal.

Procureu no acumular objectes 
de valor a casa. Oculteu la 
documentació rellevant (llibretes, 
talonaris, pòlisses, targetes, 
etc), especialment aquella que 
contingui la vostra signatura. 

Comproveu que les portes i 
finestres hagin quedat ben 
tancades en sortir de casa i 
tanqueu la porta d’entrada amb 
clau encara que sortiu poca 
estona.

Canvieu el pany de la porta, si heu 
perdut les claus.

Si esteu fora, procureu no deixar 
indicis de la vostra absència 
(plantes seques, bústia plena, 
persianes baixades, etc). La roba 
estesa, persianes mig baixades 
o l’activació d’un programador
horari d’encesa de llums són
mesures que indiquen que
l’habitatge està ocupat.

Demaneu a algú de confiança que 
tingui cura de casa vostra mentre 
sou fora i deixeu-li un telèfon  
de contacte. No expliqueu davant 
de persones desconegudes  
la intenció de marxar el cap  
de setmana o uns quants dies.

Les persones que cometen fets delictius actuen 
assumint els mínims riscos per a la seva integritat 
personal. Per això, les persones grans són un 
objectiu que consideren que oferirà menys 
resistència a l’hora de sostreure’ls diners, joies o 
efectes personals.

De manera preventiva, la Policia Local de 
Montornès presta un servei de vigilància 
específica a les oficines de les entitats bancàries 
per protegir la gent gran els dies de cobrament 
de les pensions de jubilació. 

A continuació us facilitem un seguit de consells 
que poden orientar-vos:

CONSELLS DE SEGURETAT A CASA

CONSELLS PER A QUAN 
ESTIGUEU AL CARRER




