Informació diària
de les platges de Badalona
Causa

Durada prevista

Qualitat de l’aigua de mar
Segons últimes
analítiques

Mal estat de la mar

Excel.lent

Onatge, corrents i temporals

Bona
Insuficient

Presència de meduses

qualitat de l’aigua de mar a Badalona
• La
la temporada anterior va ser excel.lent

Mala qualitat de l’aigua

platges de Badalona poden estar
• Les
exposades a episodis de contaminació

Abocament, obertura de col.lectors,
o sòlids flotants

TEMPORADA DE BANY:
DEL 5 DE JUNY AL 19 DE SETEMBRE

Informació sobre seguretat
L’horari del servei de salvament, vigilància i socorrisme és:
Des del 5 de juny fins al 19 de setembre, cada dia de 10 a 19 h

EMERGÈNCIES 112

GUÀRDIA URBANA 092

Hospital més proper: HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA, Via Augusta, 9
Atenció Ciutadana: tel. 93 483 29 20 (en horari d’oficina)
Per a més informació:

www.badalona.cat

de curta durada en cas de pluges fortes

CODI DE CONDUCTA

d’utilitzar els lavabos.
• Heu
de fer un ús racional de l’aigua de les dutxes.
• Heu
fer servir les papereres. Llençar deixalles a l’aigua i/o
• Cal
a la sorra en deteriora la qualitat. Cal deixar la platja neta.
col.laborar amb la recollida selectiva de residus.
• Cal
de respectar la tranquil.litat i el descans dels altres.
• Heu
Cal fer cas de les recomanacions que s’indiquin
• mitjançant
els senyals informatius o per megafonia.
respectar la flora i fauna marina.
• Cal
recomana no nedar mar endins. Per a la vostra seguretat
• Es
és millor nedar en paral.lel a la línia de costa.

PROHIBIT:
x Pescar amb canya a totes les platges
entre les 8 i les 20 h, des del 15 de maig
fins al 15 de setembre.

x Banyar-se als canals nàutics: és molt perillós.
x Portar animals de companyia a la sorra i a l’aigua.
x Utilitzar sabó o detergents a les dutxes.
x L’acampada, les barbacoes i fer foc a la platja.
x La venda ambulant a la platja.
x Llançar-se des dels espigons i des del pont del Petroli.

