Nota de premsa
Terrassa, 17 d’agost de 2018

Activat en alerta el Pla d’Emergències Municipal per
intensitat de pluja a Terrassa
El Pla activa tots els serveis municipals que hagin de donar resposta a les
incidències que se’n puguin derivar
L’alcalde accidental de Terrassa, Marc Armengol, ha activat aquest migdia en fase
d’alerta el Pla d’Emergències Municipal DUPROCIM (Document Únic de Protecció
Civil Municipal) arran de les incidències produïdes a la ciutat per la intensitat de pluja
registrada en les darreres hores i en previsió de les precipitacions que es puguin
produir en les pròximes hores. Amb l’activació d’aquest pla, es posen en marxa
diferents mesures d’actuació i prevenció a la ciutat que impliquen l’activació de tots
els serveis municipals que hagin d’actuar per fer front a les incidències que es
produeixin i l’activació dels serveis d’atenció i informació ciutadana 010, mentre es
mantingui l’alerta.
Consells d'autoprotecció
L’Ajuntament de Terrassa vol recordar a la població els següents consells
d’autoprotecció:
Informeu-vos a través de la ràdio i la televisió, especialment les
emissores locals: Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM i Canal
Terrassa TV. Presteu especial atenció a les prediccions
meteorològiques i a l’estat de les carreteres.
No telefoneu, excepte per trucades d’emergència. Deixeu les línies
lliures per als equips de socors.
Seguiu les recomanacions de Protecció Civil.
Allunyeu-vos de les rieres, els torrents o les zones que es poden
inundar i no hi estacioneu el vehicle.
No travesseu una zona inundada, ni a peu ni en cotxe. La força de
l’aigua pot arrossegar-vos.
No estacioneu ni acampeu en els llits secs ni a les ribes dels rius,
les riuades arriben sempre per sorpresa.
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Allunyeu-vos de la base dels turons. Podríeu quedar atrapats per
l’aigua que cau pels vessants, que sovint arrossega fang i restes
d’arbres i pedres. Dirigiu-vos als punts més alts de la zona
En cotxe, circuleu preferentment per rutes principals i autopistes,
moderant la velocitat, i si teniu problemes de visibilitat, atureu-vos i
senyalitzeu la vostra situació.
Si sou a casa o en un edifici, no baixeu als soterranis ni us quedeu
en zones baixes.
No deixeu res a fora. Entreu els mobles i objectes que pugui
arrossegar l’aigua.
Obtureu les escletxes de les portes, de les finestres i dels
respiradors del vostre domicili, si pot quedar afectat.
Porteu els documents importants, els objectes valuosos, els
aliments, l’aigua potable, els animals domèstics i, sobretot, els
productes perillosos en llocs alts i protegits.
Si per força major heu d’abandonar la casa, tanqueu les connexions
d’aigua i gas i l’interruptor general de l’electricitat, i tanqueu i
assegureu les finestres i les portes d’accés a la casa.
Per a més informació, podeu fer seguiment a través del compte de Twitter
de Protecció Civil @trsemergencies.
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