Nota de premsa
Terrassa, 9 de desembre de 2014

Activat el Pla d’Emergència Municipal en fase
d’emergència per risc de vent
L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per a evitar desplaçaments i no sortir
de casa

Els serveis d’emergència municipals de Terrassa treballen en aquests moments per
a donar resposta a les conseqüències de l’episodi de fort vent, que ha provocat
diferents incidències al llarg del matí. L’Ajuntament de Terrassa, en una reunió
d’urgència presidida per l’alcalde, Jordi Ballart, ha activat en fase d’emergència el
Pla d’Emergència Municipal per risc de vent.
El Consistori fa una crida a la ciutadania perquè no hi hagi desplaçaments. Les
persones que estiguin a casa, al lloc de treball o a qualsevol altre edifici han de
romandre al mateix lloc sempre que sigui possible. Totes les activitats a l’aire lluire
publiques i privades queden suspeses.
Els centres d’ensenyament passen a situació de confinament. Els escolars que hagin
anat a casa a dinar han de quedar-se a casa, mentre que els que siguin a les
escoles i als instituts han de romandre-hi, juntament amb el professorat i resta del
personal. Es demana de moment no anar als centres d’ensenyament a recollir els
infants per evitar desplaçaments. Queda suspesa l’activitat a l’Escola Municipal de
Música per a aquesta tarda.
Pel que fa a les comunicacions, a hores d’ara la carretera N-150 entre Terrassa i
Sabadell està tallada. En aquests moments el serveis ferroviari de Rodalies es troba
inactis, mentre que el de FGC funciona amb via única entre Rubí i Terrassa. Algunes
línies dels autobusos urbans s’han vist també afectades.
Recordem que per a qualsevol emergència, la ciutadania es pot adreçar al 112 i
informar-se a través del web municipal (www.terrassa.cat/protecciocivil) i també de
facebook
(https://www.facebook.com/ajterrassa)
i
twitter
(https://twitter.com/ajterrassa).
L’Ajuntament de Terrassa anirà actualitzant la
informació al ritme que sigui possible.
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Arran l’activació del pla, la gestió de l’emergència passa a dur-se a terme des del
Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL), que està presidit per l’alcalde i aplega
la regidora de Protecció Civil, Eva Herrero, i la resta de responsables dels serveis
d’emergència de l’Ajuntament de Terrassa i de la Generalitat de Catalunya.

Consells d’autoprotecció
L’Ajuntament de Terrassa recomana als ciutadans i ciutadanes que extremin les
mesures de precaució, que no surtin de casa i que utilitzin el seu automòbil només si
és imprescindible i sempre amb la màxima prudència. Es recomana també:
Si sou a casa
Tanqueu i assegureu portes, finestres, tendals i tots els elements que es
puguin trobar a balcons, terrasses i zones exteriors dels edificis.
Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i
recolliu la roba dels estenendors per evitar que el vent els pugui fer caure al
carrer i provocar un accident.
Si sou a l'exterior
Vigileu amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes
aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent
pugui fer caure.
No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres
construccions.
Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada,
vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc.
Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els
podria fer caure a sobre.
Si heu de conduir
Consulteu i seguiu les prediccions del temps i l'estat de les carreteres a través
dels mitjans de comunicació o del Servei Meteorològic de Catalunya
(www.meteocat.com). El telèfon d'informació 012 us pot donar informació
d'utilitat, així com el Servei Català del Trànsit, a través de
www.gencat.cat/transit. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per
carretera
Si és imprescindible desplaçar-vos, extremeu les precaucions i la prudència.
Cal alentir la marxa i subjectar el volant amb fermesa.
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Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals
adequades amb els altres vehicles
Us recomanem també assabentar-vos de l'estat de la xarxa de transport
públic, que es pot veure afectada pel fort temporal
Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les
precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.
Si feu una activitat de lleure
Aneu amb compte en practicar esports a l'aire lliure
A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels
penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes
voluminosos com per exemple, pedres per un pendent pronunciat.
En cas d'emergència podeu trucar al 112.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

