Estàs a un refugi climàtic

Davant d’un estiu calorós i en compliment d’allò previst a la Declaració d’Emergència Climàtica, l’Ajuntament ha identiﬁcat una sèrie de refugis climàtics, espais
d’estada amb temperatura i entorn confortables. Poden ser tant equipaments amb aire condicionat com espais públics amb ombra i fonts. Estan distribuïts per
tota la ciutat per tal que tothom en tingui algun a prop. Aquí podeu consultar quins són:

Aquí trobaràs:
CEM Fondo d’en Peixo

Centre Cívic
Palmira Domènech
CEM Estruch

Parc Fondo d’en Peixo
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d’ombres
Plaça Louis Braille

Cèntric Espai
Cultural

CEM Sagnier

Fonts
d’aigua

Recomanacions

Casal de la Gent Gran
Parc de la Solidaritat

Bancs
per descansar

Beveu molta aigua

Centre Cívic
Jardins de la Pau
Jardins de la Pau

Porteu roba còmoda, lleugera i gorra
Porteu ulleres de sol

Centre Cívic
Sant Jordi-Ribera Baixa

Poseu-vos protector solar
Eviteu sortir de casa entre les 12 i les 18 h

CEM Julio Méndez

Eviteu l’esforç físic quan fa més calor
Parc Nou

112

Truqueu al 112 si us trobeu malament

Equipaments oberts amb els horaris habituals, consulteu al web elprat.cat o bé truqueu al 93 379 00 50.
Espais amb ombra, seients i aigua

elprat.cat/estiu
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