Nota de premsa
Terrassa, 28 de gener de 2015

L’Ajuntament de Terrassa activa en pre-alerta el Pla
de Protecció Civil Municipal per risc de vent
S’esperen fortes ventades a la comarca demà i demà passat

L’Ajuntament de Terrassa acaba d’activar el Pla de Protecció Civil Municipal en fase
de pre-alerta arran la comunicació del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT)
informant que les previsions meteorològiques per als propers dies indiquen vents
forts al Vallès Occidental, entre altres comarques. Per aquest motiu, el CECAT ha
activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya.
L’activació del pla municipal en fase de pre-alerta no comporta cap actuació
immediata ni afectació als serveis municipals, és només un avís als serveis implicats
perquè estiguin a punt per actuar en cas necessari.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat del risc de superació del llindar de
25m/s (90 km/h) a partir del migdia de demà dijous a pràcticament tot Catalunya i
amb especial intensitat la matinada de dijous a divendres. El vent bufarà de
component oest i es preveu que sigui sostingut, amb valors elevats, en combinació
amb ratxes de vent importants.
A partir de la previsió meteorològica actual, la Generalitat de Catalunya ha
recomanat que es prevegi la suspensió de totes les activitats a l'aire lliure, incloses
les extraescolars, i el tancament dels espais públics (parcs públics i similars) a les
zones i períodes concrets de major afectació. Segons les previsions, la comarca
formaria part d’aquestes zones entre les 18h de dijous i les 12h de divendres. Durant
les properes hores, l’Ajuntament de Terrassa establirà les mesures oportunes en
funció de l’evolució del temps. El Consistori recomana a la ciutadania que romangui
atenta a la informació meteorològica i a les indicacions que puguin donar en les
properes hores del CECAT o des del servei municipal de Protecció Civil.
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