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PÀGINA

 La seguretat és probablement un dels temes que més 
preocupa la ciutadania: poder passejar amb tranquil-
litat pel carrer, no témer per les nostres pertinences 
ni la nostra integritat quan som a casa, viatjar sense 
haver-nos de preocupar dels que ens envolten... Però, 
malauradament, no és un tema que només depengui 
de nosaltres. Per això, et donem alguns consells per 
evitar ser víctimes de robatoris i estafes. 

Atenció i precaució
Evita ser víctima de fraus per Internet o 
telèfon i protegeix casa teva durant les 
vacances
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00 Especial Seguretat.indd   2 19/6/19   19:22



Sin título-5   1 21/3/18   16:59



 Quan estem treballant a l'ordinador o fent servir el 
telèfon mòbil, segurament necessitem accés a Internet 
per poder navegar. En cas d’estar fora de casa, si no 
teniu un accés prou segur com la xarxa de la feina, de 
casa d’un amic o d’un hotel o restaurant conegut, és 
preferible que utilitzeu sempre les dades de la vostra 
companyia de telèfon. El que heu d’evitar per complet 
és, sobretot, connectar-vos a una xarxa oberta (sense 
contrasenya).

Aquest tipus de xarxes són de fàcil accés i no costa 

gaire obtenir el control de les pàgines per les quals hem 
navegat i accedir també a les operacions realitzades. Per 
tant, quan hàgiu d'entrar als comptes de correu o xarxes 
socials introduint contrasenyes, comprar amb la targe-
ta per Internet o realitzar operacions bancàries o altres 
que impliquin donar dades personals, cal que aneu amb 
compte de no fer-ho connectats a un wi-fi  desconegut. 
Altrament, podem convertir-nos en una víctima de frau.
En espais públics com cibercafès, sobretot cal que recor-
dem desconnectar totes les sessions obertes.

L'altra cara d'Internet: 
atenció a les teves 
dades!
Les noves tecnologies ens faciliten la vida 
en molts aspectes del nostre dia a dia. 
Però, per altra banda, són també una eina 
que aprofiten els estafadors per acon-
seguir les nostres dades i/o diners. El 
primer pas per evitar-ho és desconfiar 
de totes les adreces i xarxes que no 
coneguem, i estar molt alerta.
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Les contrasenyes més utilitzades i menys 
segures
Continuem prioritzant la comoditat per sobre de la 
seguretat a la xarxa. Així ho revela una recerca duta a 
terme pel Centre Nacional de Ciberseguretat de Regne 
Unit (NCSC).

Segons l'estudi amb dades recopilades pel portal 
Have I Been Pnwed les contrasenyes preferides pels in-
ternautes continuen sent "123456", "qwerty" i els noms 
propis. El document analitza les contrasenyes que han 
estat hackejades i especifica que 23,2 milions d'usuaris 
que van ser víctimes d'un atac l'últim any utilitzaven 
una d'aquestes contrasenyes.

A aquestes contrasenyes en segueixen unes altres 
també de molt vulnerables que no s'haurien d'utilitzar. 
Els noms de l'equip de futbol al qual seguim o els nos-
tres grups de música preferits. En aquest últim apartat 
convé recordar que grups com 50cent o Blink182 són 
freqüents, ja que contenen lletres i números.

És per tots aquests motius que, segons els experts, la 
millor contrasenya és introduir tres paraules aleatòries 
però senzilles de recordar.

Al mateix temps, la recerca de l'NCSC destaca que 
malgrat que no tenim contrasenyes segures, no confiem 
en la xarxa. El 42 per cent de la població britànica pen-
sa que des d'ara fins a l'any 2021 serà víctima d'un frau 
per part d'un pirata informàtic que implicarà robatori 
de diners a través dels comptes online. | Red. / AMIC

A casa, per evitar que els ciberdelinqüents puguin 
accedir a la nostra xarxa, és recomanable canviar pe-
riòdicament la contrasenya.

Una contrasenya insegura augmenta 
el risc que algú s'apropiï fàcilment 
de les nostres dades, accedeixi als 
nostres comptes bancaris o ens robi 
fotografies”

Mossos d'Esquadra
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VENDA i MANTENIMENT 
D'EXTINTORS

Protegir casa teva quan marxes de vacances és fàcil si 
saps com fer-ho. La policia catalana divulga cada any i 
de forma recurrent alguns consells de seguretat que co-
mencen amb un de ben senzill i que no tothom practica: 
tancar la porta amb clau i comprovar que tots els accessos 
d'entrada a l'habitatge (patis, galeries o fi nestres) tenen 
topalls que impedeixen que es puguin obrir des de fora. 

Per als que no tenen alarma, una altra manera de des-
pistar els lladres és instal·lar temporitzadors automàtics 
que encenguin llums o equips de música. D'altra banda, 
i per si de cas, és recomanable guardar bé els objectes 
de valor i elaborar una llista amb el número de sèrie 
d'equips electrònics, les inscripcions de les joies i fer 
fotos de tot. En aquest sentit, si malauradament els lla-
dres han aconseguit entrar a casa, s'ha de trucar al 112 

i evitar manipular qualsevol objecte que quedi encara 
a l'habitatge. 

Una altra mesura preventiva és no comentar amb qual-
sevol que marxem de vacances i vigilar amb les imatges 
que pengem a les xarxes socials i que poden alertar els 
lladres que aquells dies no som a casa. Tampoc no és 
recomanable deixar missatges a la bústia de veu infor-
mant d'aquest fet; és molt millor desviar les trucades al 
mòbil si n'estem esperant alguna d'urgent. 

Una bona mesura preventiva és no 
comentar amb qualsevol que marxem 
de vacances ni pujar fotos a les xarxes

Marxes de vacances?
Si tens pensat gaudir de l'estiu fora de 
casa, hi ha diverses maneres de mantenir 
el teu domicili segur i evitar possibles ro-
batoris. A continuació fem un repàs dels 
consells més útils per viure les vacances 
tranquil i sense preocupacions.   

 Quan arriben els mesos de calor, molts de nosaltres 
optem per fer les maletes i gaudir d'una estada a la cos-
ta o a la muntanya. Abans, però, hem d'assegurar-nos 
que cap lladre podrà aprofi tar la nostra absència per 
entrar a casa i robar. És per això que els Mossos d'Es-
quadra recomanen als ciutadans un seguit de mesu-
res preventives per evitar fets delictius als habitatges.

Abans d'iniciar un viatge també cal recopilar tota la informació 
rellevant del lloc de destinació: adreces i números de telèfon d'ins-
titucions i de serveis bàsics, fonamentalment. Durant l'estada, és 
important aplicar mesures de prevenció a l'allotjament triat: tan-
car portes i finestres quan se surti a visitar la ciutat, fer servir les 
caixes fortes per guardar els objectes de valor i la documentació, 
i vigilar l'equipatge i els objectes personals a les zones comunes. 

Durant les rutes turístiques, és igualment recomanable portar només 
la documentació imprescindible i evitar fer ostentació de diners 
o de béns valuosos com joies, càmeres o dispositius mòbils. En 
aquesta línia, cal desconfiar d'aquelles persones que se us acostin 
excessivament o us ofereixin ajuda sense requerir-la. 

A la tornada cap a casa, si viatgeu en vehicle, tanqueu sempre 
els fiadors de seguretat. Si mentre conduïu us avisen d'una roda 
punxada o us criden l'atenció, no us atureu a la primera, ja que 
podria tractar-se d'un engany. 

Seguretat al lloc de destinació
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Més trucs per despistar els lladres
Tot i que no cal pregonar el nostre viatge als qua-
tre vents, sí que hem d'avisar una o dues persones 
de confiança que marxem. Si volem que algú vigili 
l'estat de l'habitatge de tant en tant oblidem-nos 
d'amagar la clau a sota de la catifa o en un test. El 
que hem de fer és entregar una còpia de la clau a 
un familiar o amic perquè pugui fer-hi revisions 
periòdiques i, de passada, agafi la correspondèn-
cia. I és que una bústia plena de cartes i propa-
ganda postal pot fer pensar els lladres que fa dies 
que no som a casa.

A l'hora de desconcertar els delinqüents, un al-
tre truc és deixar roba estesa. No és el consell més 
idoni a seguir en el cas de vacances llargues, però 
ajuda a reforçar la idea que fem vida al domicili. 

Alarmes i assegurances de la llar
La millor manera de protegir-se davant de qualsevol 
robatori és contractar una assegurança de la llar 
amb una bona cobertura (no totes les assegurances 
es fan càrrec d'aquesta mena d'actes delictius).

D'altra banda, instal·lar una alarma i/o càmeres 
de seguretat no és una idea desgavellada. Cada 
vegada més persones opten per fer ús de les no-
ves tecnologies per estar al corrent, en qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc del món, del que 
passa a casa seva. 

Per acabar, a la llista de consells de seguretat 
per protegir el teu immoble no en pot faltar un que 
moltes vegades passem per alt: tallar l'aigua i el gas. 
Gràcies a aquestes accions, podrem evitar casos 
hipotètics d'incendis, inundacions o explosions.
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L’aigua freda només 
per beure, gràcies
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oblida't de la CALDERA! .
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www.egraupera.com93 741 29 99
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El fals revisor del gas
Fer-se passar per un treballador de la 
companyia del gas és una de les esta-
fes més recurrents al domicili, sobretot 
entre gent gran, per robar diners en 
efectiu

 Si us fan una visita inesperada d'empreses instal-
ladores del gas, el millor és que des del primer 
moment en desconfi eu. L'empresa subministra-
dora de gas natural obligada a fer una inspecció 
periòdica de les instal·lacions i els aparells, i la fa 

cada 5 anys una persona acreditada de l'empresa. A 
més, l'empresa ha de notifi car amb anterioritat als 
veïns quin dia passarà a fer-la. Per això, si no us han 
avisat de la revisió uns dies abans o la persona no va 
correctament identifi cada, el millor és directament 
no obrir la porta. 

Tota precaució és poca
Per estar segurs que l'instal·lador és ofi cial, abans de 
deixar entrar ningú a casa vostra demaneu que us fa-
ciliti el nom o el NIF de l'empresa. També és important 
demanar un pressupost detallat i complet de les tarifes 
i els materials del servei, sempre abans de la revisió.

A més, quan un instal·lador autoritzat fa la revisió, 
enganxa un adhesiu a l'aparell que acredita la data i 
que serveix de recordatori per quan toqui la pròxima 
revisió, i us fa entrega del certifi cat, el qual es reco-
mana guardar.

Quan el revisor hagi fet la seva feina, no feu cap pa-
gament en efectiu. La revisió periòdica de les instal-
lacions de gas natural es cobren únicament a la factura 
de subministrament.

Sobretot, no us sentiu pressionats, refl exioneu i no 
us precipiteu. Davant el dubte, sempre podeu trucar 
a la vostra empresa subministradora i consultar si la 
visita és correcta, ja que només és l'empresa que teniu 
contractada la que ha de fer el control de seguretat de 
les instal·lacions i aparells. 
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Una alarma de premi, autoinstal·lable i sense quotes
L'innovador sistema Ajax pot servir tant per a un pis petit com per a una casa gran 
només ampliant el nombre de sensors

Alarmes: Redacció

 Fa un any que està al mercat, però 
encara és un gran desconegut per 
a molts. L'Ajax és un sistema de se-
guretat que trenca amb la idea que 
tenim de la majoria d'alarmes. L'Ajax 
té dos grans avantatges respecte a 
les tradicionals. En primer lloc, és 
autoinstal·lable —tot i que si es vol, 
pot fer-ho un professional—, gràcies 
a la seva senzillesa: va connectada al 

telèfon, des d'on es dona d'alta molt 
fàcilment a través d'una aplicació. 
Per col·locar els sensors a la paret 
n'hi ha prou amb un suport de cinta 
o un petit clau. En cas d'haver-hi in-
trusos a casa, el sistema dona l'avís 
al telèfon connectat perquè l'afectat 
pugui avisar ràpidament la policia. 
D'altra banda, hi ha l'aspecte econò-
mic, ja que només s'ha de pagar una 
vegada, en el moment de la compra, 
i no cal pagar quotes.

Troba-la a prop de casa
A Mataró la podeu trobar a Miliwatts, 
una empresa familiar amb més de 43 
anys d'experiència en el sector dels 
components electrònics. Si s'adquireix 
a la botiga, a més, els professionals 
ofereixen suport en la configuració i, 
si es necessita, també en la instal·lació.

L'Ajax és el sistema 
de seguretat més  
premiat d'Europa
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o persianes especials. 
Per acabar, el sistema d'alarma és sempre un ele-

ment de dissuasió per als lladres a l'hora d'escollir un 
habitatge. A més, en cas d'emergència, és la manera de 
poder avisar a temps la policia.

Un primer pas és tancar sempre la porta amb clau, per 
molt que només hàgim d'estar fora poca estona, ja que 
poden ser molt fàcils d'obrir. En aquest sentit, és reco-
manable que la nostra porta tingui com a mínim dos 
punts de tancament, per posar-ho més difícil a aquells 
que provin d'obrir-la. Això sí, també cal revisar que l'an-
coratge i les frontisses de la porta estiguin en bon estat 
per tenir una entrada segura.

També cal fer atenció a les � nestres, que són la via 
d'accés de molts lladres. Per a les que estiguin a la planta 
baixa i donin a jardins o patis fàcilment accessibles, el 
millor és posar-hi reixes. Actualment, als establiments 
especialitzats podem  trobar moltes alternatives de se-
guretat per a les � nestres, com ara les � nestres d'alumini 
enfront de les de fusta, els vidres especials o les làmi-
nes de seguretat, el doble vidre, sistemes antipalanca 

Protegeix els teus 
i el que és teu
Quan es tracta de protegir casa nostra, 
no podem descuidar cap detall i extremar 
totes les precaucions possibles.

 Per mantenir casa nostra segura dels lladres, és im-
portant interioritzar una sèrie de rutines que, per molt 
senzilles que semblin, poden marcar la diferència a 
l'hora de ser una possible víctima.

I si sou víctima d'un delicte?
Els Mossos recomanen:

•Si detecteu alguna persona sospitosa al voltant de 
casa vostra, no dubteu a trucar al 112.
•Si sou víctima d'un robatori, no toqueu res i po-
seu-vos en contacte immediatament amb el 112.
•Si observeu que algú ha entrat al vostre domicili, 
aviseu de seguida el 112 i no hi entreu, perquè po-
dria ser que encara hi hagués algú a dins.
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