Nota de premsa
Terrassa, 10 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa desactiva el Pla
d’Emergències Municipal i treballa per tornar la
ciutat a la normalitat i atendre les persones
afectades
A les 12h tindrà lloc un minut de silenci a davant la casa consistorial

L’Ajuntament de Terrassa ha desactivat el Pla d’Emergències Municipal que estava
activat des d’ahir al matí per les fortes ventades que ha patit la ciutat. L’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart, ha disposat aquest matí la desactivació del pla davant la
millora de les condicions meteorològiques i el restabliment dels serveis i
comunicacions, que a hores d’ara han recuperat la normalitat gairebé totalment.
Totes les vies principals de la ciutat es troben obertes i les comunicacions amb
l’exterior, tant per carretera com per ferrocarril, s’han restablert.
Després de la gestió de l’emergència durant el dia d’ahir, avui la prioritat de
l’Ajuntament de Terrassa és l’atenció a les famílies afectades i la recuperació de la
normalitat. En aquest sentit, els equips del servei de Gestió de l’Espai Públic, que
ahir van treballar fins les 12 de la nit per a atendre les incidències més urgents,
continuaran actuant de manera intensiva en els propers dies.
Entre els serveis afectats a hores d’ara per la ventada hi ha el cementiri municipal,
que es troba tancat al públic, encara que funciona amb normalitat pel que fa a sales
de vetlla i cerimònies. Pel que fa a centres d’educació, les escoles El Vallès i Marià
Galí i la llar d’infants Núria avui no tenen activitat lectiva pels danys provacats ahir.
Els serveis tècnics municipals estan avaluant la situació i prioritzant les intervencions
a realitzar. Per a fer front als danys provocats a l’espai públic (arbres, mobiliari urbà,
voreres, etc) l’alcalde ha signat un Decret d’Emergencia que permetrà la contractació
per via d’urgència de personal per a reforçar els serveis municipals. L’Ajuntament
demanarà també ajuts a altres adminsitracions. Mentrestant, el Govern municipal
està informant als grups municipals en tot moment de la situació i de les mesures
que s’estan prenent.
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Paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa ha creat un punt d’atenció per a centralitzar
totes les necessitats ciutadanes derivades de la ventada d’ahir. En aquest punt,
ubicat a les dependències de plaça Didó, el Consistori està ajudant a les famílies
que hagin d’obrir incidències amb les seves assegurances privades i atendrà les
reclamacions per danys en els casos que hagin estat provocats per elements de
propietat municipal (per exemple, caigudes d’arbres sobre cotxes). També s’atendrà
a les persones que hagin de desallotjar el seu habitatge pels danys provocats per la
ventada. A més del punt d’atenció presencial, s’està atenent a la ciutadania a través
del servei telefònic 010.

Minut de silenci a les 12 h
A les 12 h d’avui tindrà lloc un minut de silenci a davant de l’Ajuntament de Terrassa
per les dues víctimes mortals d’ahir dimarts, un home de 27 anys i una noia de 16
que van morir quan va caure sobre la vorera de l’avinguda Jaume I part del mur que
tanca el recinte de l’antiga fàbrica AEG. L’Ajuntament obrirà expedient administratiu
per avaluar les causes de l’accident i prendre les mesures que corresponguin.
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