
LA POLICIA LOCAL INFORMA 
 
Continuant amb la intenció d’ajudar als ciutadans de l´Alcúdia respecte dels consells 
que poden ajudar i facilitar la convivència a mes a mes d´augmentar la seua 
seguretat en els desplaçaments és molt important que al transitar a peu per la ciutat 
seguisca sempre estos consells:  
 
 

• Utilitzeu els passos per als vianants. Amb això disminuirà en més d'un 
cinquanta per cent el risc de ser atropellat. 

• En els passos de vianants, camineu sempre per la zona més allunyada de la 
direcció dels cotxes; és on menys accidents es produeixen. 

• Deuen creuar els carrers pel camí més curt, sempre en línia recta, mai en 
diagonal. Com menys metres recòrrega, menor serà el risc. 

• Preste molta atenció a l'eixida dels garatges. És una zona especialment 
perillosa per als vianants. 

• Camine el més lluny que puga de la calçada i no vaja mai junt amb el rastell 
de la vorera. Amb això evitarà caigudes i possibles atropells. 

• Tinga atenció amb els vehicles llargs quan giren (autobusos, camions, etc.); 
les rodes posteriors es tanquen respecte a les davanteres i és fàcil patir un 
atropell. 

• Creuar sempre per darrere dels autobusos, mai per davant. Amb això 
aconseguirà veure i ser vist pels vehicles que circulen. 

• Quan el semàfor per a vianants es pose verd, mireu sempre i espere dos 
segons abans de creuar. 

• Si durant l'encreuament d'un carrer apareix algun vehicle inesperadament, 
detinga's sense vacil·lacions i espere que passe. 

• A la nit procureu creuar el carrer per una zona il·luminada. Així podrà ser vist 
pels vehicles que circulen. 

 
Cal tindre en compte estos consells ja que son costums fàcilment assimilables i que 
ens ajudaran per tal d’aconseguir que eixir al carrer a fer un passeig siga un vertader 
plaer i no un perill. A mes a mes cal tindre en compte també que al nostre país, el 
45% de les persones que moren en accidents de tràfic són vianants. Finalment 
recordar-los que el proper dia 22 de setembre tindrà lloc el dia Europeu sense cotxes 
que  esta emmarcat en la setmana de la mobilitat de l’Alcúdia agraint-los per avançat 
la seua col·laboració.  
 
 
    J.D.C. Agent del Cos de Policia Local de L´Alcúdia 
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