Nota de premsa
Terrassa, 19 de desembre de 2014

El còmput dels danys de la ventada a Terrassa
arriba ja als 1,5 milions d’euros
L’alcalde lamenta el poc suport institucional de l’Estat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va lamentar ahir que “deu dies després de la
ventada que va matar dues persones i va provocar danys que encara estem
comptant, encara no s’hagi posat en contacte amb nosaltres cap representant
de l’Estat ni hagin visitat el territori”. Ballart va expressar la seva decepció durant
el Consell extraordinari d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental sobre els
efectes de la ventada, celebrat ahir a la tarda a la seu del Consell Comarcal.
L’alcalde va expressar també el seu agraiment a “la valuosa feina duta a terme pels
Voluntaris Forestals, sense la qual hauria estat impossible atendre moltes de les
situacions d’emergència, especialment a les zones forestals, als camins i
urbanitzacions. Un suport que continuarà sent imprescindible al llarg dels propers
dies i setmanes”. Ballart va fer extensiu el seu agraiment als serveis tècnics de tots
els ajuntaments i a tota la ciutadania en general, pel seu suport i col·laboració al llarg
d’aquests dies “demostrant un cop més que, en situacions excepcionals que
ens posen a prova, com aquesta, no només estem a l’alçada de les
circumstàncies, sinó que superem amb nota valors com la solidaritat i el servei
a la nostra ciutat”. Així mateix, Ballart va destacar que l’Ajuntament de Terrassa ha
invertit ja 550.000 € en el primer nivell d’actuació (intervencions d’urgència a la trama
urbana).
A la reunió es va acordar destinar tota la fusta dels milers d’arbres caiguts a la
comarca a la producció de biomassa, en el marc del projecte de Boscos del Vallès.
Aquest projecte impulsat pel Consell Comarcal vol afavorir la construcció de calderes
de biomassa en diversos equipaments del Vallès Occidental per a fer rentable
l’extracció de la fusta del bosc, ajudant a la neteja i a la prevenció d’incendis
forestals.
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Gairebé 1,5 milions de danys comptabilitzats
Terrassa va ser el municipi més damnificat de Catalunya durant la ventada del 9 de
desembre. El còmput dels danys que s’ha pogut fer fins ara puja a 1.406.216,84 €
només al casc urbà, és a dir, sense comptar els estralls produits al medi natural, on
els arbres caiguts es compten per milers. Al l’entorn natural de la ciutat, la ventada
va afectar unes 300 Ha, de les les quals 200 són de titularitat pública.
Només a la trama urbana, la reposició del miler d’arbres perduts comportarà una
despesa de prop de mig milió d’euros, tot i que el valor patrimonial dels exemplars
supera el milió, atès que hi havia molts arbres centenaris que es substituiran per
exemplars molt més joves. A banda dels arbres, els elements més destacats del
recompte de danys són els següents:
Enllumenat públic: 55.800,00 €
Mobilitat: 76.928,39 €
Eco-equip: 33.880,00 €
Policia Municipal: 13.310,00 €
Protecció Civil: 19.360,00 €
Habitatge: 228.085,00 €
Ensenyament: 164.831,00 €
Esports: 156.653,00 €
Parc Audiovisual: 9.256,50 €
Equipaments Cívics: 7.100 €

Deu dies després de la ventada, 168 persones es troben treballant en tasques
tasques de neteja i reparació a la via pública, entre el personal municipal i el de les
empreses de reforç contractades.
Més de 500 trucades al 010
Els serveis municipals d’atenció ciutadana es troben aquests dies donant resposta a
les necessitats d’informació i assessorament de les nombroses persones que d’una
o altra manera s’han vist afectades per la ventada. La ciutadania ha fet servir
sobretot el servei telefònic 010 per a les seves consultes o peticions. Entre el 9 i el
16 de desembre es van rebre 561 trucades, de les quals gairebé la meitat eren
relacionades amb problemes derivats de la caiguda d’arbres, i un terç per elements
provinents de façanes, cablejat elèctric i talls de llum.
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El punt d’atenció presencial creat a les dependències municipals de plaça Didó ha
rebut fins ahir dijous 132 visites, la majoria de les quals han estat per demanar
assessorament a l’hora de tramitar desperfectes de particulars amb les
asseguradores. En menor quantitat, també s’han atès reclamacions patrimonials,
principalment per caigudes d’arbres sobre vehicles particulars, que cobrirà
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament de Terrassa.

L’informe sobre el mur caigut, al febrer
Els serveis tècnics municipals continuen treballant en l’elaboració de l’informe
pericial sobre les possibles causes o factors de la caiguda del mur de l’avinguda
Jaume I, que va provocar la mort de dues persones durant la ventada. El procés
d’elaboració de l’informe serà complex, atès que inclourà diferents estudis tècnics,
simulacions i proves de ressistència de materials. La previsió és que no es pugui
disposar de l’informe complet fins el mes de febrer, aproximadament.
Mentrestant, l’Ajuntament de Terrassa ha ordenat a la propietat de la finca on va
tenir lloc l’accident que acabi d’enderrocar i que reconstrueixi les tanques perimetrals
del solar (s’està redactant el projecte de l’obra), i està realitzant un estudi complert
de tot el conjunt (edifici, espais lliures i tanca) per tal de comprovar que les
condicions de seguretat siguin les correctes i, en cas contrari, establir les actuacions
necessàries.
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