CONSELLS DE SEGURETAT EN MERCATS I EN SITUACIONS
D’AGLOMERACIONS DE PERSONES

POLICIA LOCAL DE LLIÇÀ D’AMUNT
CONSELLS PER LA PREVENCIÓ DE FURTS AL MERCAT I A LLOCS CONCORREGUTS

1.

No perdi de vista les seves pertinences en cap moment.

2.

Desconfiï d’ajudes desinteressades com avisos sobre taques a la roba, mostres d’estimes
de persones desconegudes, etc. poden constituir una estratègia per furtar.

3.

S’ha de portar els estris i diners estrictament necessaris i preferiblement a les butxaques
davanteres del pantaló abans que a la camisa o a les butxaques posteriors del pantaló.

4.

En el cas de portar bossa de mà, s’ha de dur creuada, a davant del cos, correctament
tancada i amb el tancament cap a l’interior. En el cas de les motxilles, també s’ha de
portar a davant per evitar que es puguin obrir les cremalleres o tallar el teixit i així accedir
a les pertinences.

5.

És més idoni utilitzar carteres o moneders en butxaques interiors i davanteres que utilitzar
ronyoneres exteriors.

6.

Procureu no ensenyar o fer ostentació de diners en el moment de fer un pagament.

7.

És convenient no portar més diners dels necessaris i no portar‐los en un mateix indret,
mireu de distribuir‐los a diferents butxaques o departaments. No s’ha de barrejar la
documentació amb la totalitat dels diners. És aconsellable portar duplicats de la
documentació compulsats.

8.

En el cas que porteu targetes de crèdit és imprescindible no dur apuntat el número PIN, ja
que es podria utilitzar per fer càrrecs o per extreure diners dels caixers automàtics. En el
cas que sigui víctima d’un furt o robatori recordi anul∙lar les targetes bancàries.

9.

Si, observeu qualsevol fet delictiu o sospitós de ser‐ho, truqueu d’immediat a la Policia
Local (93 860 70 80) i presteu atenció a l’aspecte físic dels autors o sospitosos per tal
d’oferir una descripció física acurada i útil que permeti la seva localització, així es podrà
evitar que algú sigui víctima d’aquest tipus de robatori.

10. En el cas de ser víctima mantingui la calma, no s’enfronti amb l’autor i cridi l’atenció.

