Nota de premsa
Terrassa, 10 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa continua treballant per
acabar de restablir la normalitat a la ciutat després
de la ventada d’ahir
Demà tornaran a classe gairebé tots els alumnes de les escoles afectades
L’Ajuntament de Terrassa, a través de la pràctica totalitat dels serveis municipals,
està treballant per acabar de restablir la normalitat a la ciutat, sobretot a la via
pública, després que s’han recuperat la gran majoria de serveis públics. Demà dijous
es reprendrà l’activitat als centres educatius afectats i es continuarà treballant en la
retirada d’arbres i reparacions a la via pública, parcs i altres espais públics.
A l’escola El Vallès, on ahir es va trencar una claraboia, demà tornaran a classe els
alumnes d’educació infantil. Els de primària no podran anar encara a classe però sí
podran fer una activitat especial programada per a demà (una cantata). En funció de
l’evolució dels treballs de reparació, els alumnes de primària tornaran a classe
divendres o bé la setmana vinent. A l’escola Marià Galí i a la llar d’infants Núria
també es preveu que demà es pugui fer classe amb normalitat. Dos centres més
avui no han tingut activitat però en aquest cas no per danys directes sinó per manca
de subministrament elèctric. Es tracta de la Torre Mossèn Homs, que acull part dels
estudis del cicle formatiu d’hostaleria de l’Institut Cavall Bernat, i de l’Escola
Municipal d’Educació Especial El Pi. Ambdós centres han recuperat avui el
subministrament i demà obriran amb normalitat.
Al parc de Vallparadís, el servei de Gestió de l’Espai Públic està treballant per
acabar d’obrir els accessos que van quedar bloquejats per la caiguda d’arbres i que
es concentren sobretot a la zona del carrer de Salmerón. A banda d’això, la pràctica
totalitat del parc és accessible i transitable, tot i que per precaució es recomana no
circular pels talussos ni per dins de les zones arbrades. El Parc de Sant Jordi, que
ha resultat més afectat que el de Vallparadís, demà serà accessible només
parcialment. Els equips de retirada d’arbres treballaran sobretot per la zona del
rosers i del llac, i els accessos des de la plaça d’Adelina Gregoriano i des de la plaça
Zamenhof romandran tancats. Es mantindrà obert l’accés de la plaça de Josep
Freixa i Argemí (Masia Freixa) i els de la plaça de Sant Oleguer. El bar restaurant del
parc, que avui no ha pogut obrir al públic, demà funcionarà amb normalitat.
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