Saps què són els refugis
climàtics?
Espais que asseguren el
confort tèrmic al llarg de l’estiu,
mentre mantenen els usos i
funcionalitats habituals.
Poden ser espais interiors, com
biblioteques, casals i museus
amb sistemes de climatització...
...o espais exteriors, com parcs
i jardins amb una gran superfície
de zones verdes i arbrat.
Disposen d’una bona
accessibilitat, amb àrees
de descans i dispensadors
d’aigua per hidratar-se.
Són recomanats per a les
persones més sensibles a la
calor, com ara nadons, gent
gran o persones amb malalties
cròniques, sempre que no
requereixin atenció mèdica.

La calor excessiva i sostinguda
durant períodes de temps llargs
pot comportar problemes de salut
greus, especialment per a les
persones més vulnerables.
Si a casa teniu massa calor
i no disposeu del confort tèrmic
adequat, podeu anar a un dels
molts equipaments de la ciutat
habilitats com a refugis climàtics.
En cas de febre alta, mal de cap,
nàusees o set intensa, truqueu
als serveis sanitaris 061, Cat Salut
Respon.
Per a més informació i els horaris
d’obertura dels refugis climàtics:

REFUGIS
CLIMÀTICS
Districte de Sants-Montjuïc

UTILITZA
AQUEST
ESPAI PER
REFUGIAR-TE
DE LA CALOR

barcelona.cat/barcelona-pel-clima

Els refugis climàtics estan
disponibles del 15 de juny al
15 de setembre, durant la fase
preventiva per onada de calor.

Consulteu els horaris d’obertura
al web de l’Ajuntament o al 010

o al web
barcelona.cat/barcelona-pel-clima

REFUGIS CLIMÀTICS

Districte de Sants-Montjuïc

Bibl. Vapor Vell

Biblioteques

Ptge. del Vapor Vell, s/n

Centres cívics
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Ptge. de Gelabert, s/n
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C. del Guadalquivir 2

Escola
Ramon Casas

Casal La Capa

C. dels Alts Forns, 82-86

C. del Platí, 6

Jardí Botànic
Històric

CEM Piscines Picornell

Casal
Sant Cristòfol

Museu Etnològic
Pg. de la Santa
Madrona, s/n

CC i Casal
Poble-sec

Pl. del Sortidor, 12

Av. de l’Estadi, 30

C. del Bronze, 5
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Jardí
d’Aclimatació

Jardins del
Passeig de
Santa Madrona

Bibl. Poble-sec
- Francesc Boix
Jardins
de
Laribal

C. de Blai, 34

Parc del Mirador
del Migdia
Jardins de
Joan Brossa

Parc del Mirador
de Poble-sec

