Nota de premsa
Terrassa, 3 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Terrassa té a punt els dispositius
necessaris per fer front a l’episodi de neu previst
Es recomana a la població precaució, sobretot per la possible formació de gel

L’Ajuntament de Terrassa manté la prealerta del Pla Municipal d’Emergències arran
la previsió de nevades per aquesta nit i matinada. El comitè tècnic municipal s’ha
reunit aquest migdia per a intercanviar informació sobre l’estat dels serveis i els
recursos previstos en cas que fos necessari.
Tot i que de moment no s’ha activat el pla, tot està previst per poder actuar si cal. El
servei de Gestió de l’Espai Públic té a punt dues pales llevaneus i dos dispensadors
de sal i està en disposició de dur a terme les actuacions necessàries per garantir la
mobilitat, sobretot pel que fa al transport públic i a l’accés a les vies principals i a les
zones més elevades de la ciutat, com algunes urbanitzacions. Per la seva banda, el
dispositiu coordinat per la Policia Municipal, juntament amb els Serveis Socials
Municipals i Creu Roja, té localitzades les persones que viuen en condicions
habitacionals precàries per si calgués traslladar-les a l’Andana. En cas que fos
necessari, el poliesportiu municipal de Can Jofresa s’habilitarà com a allotjament
d’emergència.
El Centre d’Emergències de Cataluntya (CECAT) ha comunicat aquest migdia a
l’Ajuntament de Terrassa que, en base a les previsions del Servei Meteorològic de
Catalunya, es manté en prealerta el Pla NEUCAT. Per avui es manté la previsió de
nevades al el terç nord. La cota de neu anirà baixant al llarg del dia fins als 300
metres i al sud del territori se situarà al voltant dels 400 metres. Per demà dimecres
es preveuen precipitacions al litoral i prelitoral central i sud, en forma de ruixats i
calabruix. Per aquesta tarda i nit el CECAT estableix al Vallès Occidental un grau de
risc moderat.
El principal element que pot tenir afectacions sobre el normal funcionament de la
ciutat és el gel, més que la neu. La baixada de temperatures prevista per aquesta nit
combinada amb el vent pot provocar la creació de plaques de gel si hi ha
precipitacions, encara que aquestes siguin febles. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Terrassa recorda a la ciutadania la necessitat d’actuar amb prudència, sobretot
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demà al matí, evitant desplaçaments innecessaris i seguint els consells
d’autoprotecció que adjuntem:

Abans que arribi la neu:
• Reviseu la instal·lació de calefacció de la vostra llar
• Controleu les possibles fuites de calor de la vostra llar, o el que és el mateix,
aquells llocs per on pugui entrar l'aire fred i si és el cas, protegiu amb una cinta que
aïlli
• Comproveu que la teulada i el baixant d'aigua, estan en bones condicions. La neu
que s'hi pogués acumular a sobre pesa més del que ens imaginem
• Tingueu preparat: una ràdio que funcioni amb piles, penseu a tenir-ne de recanvi,
llanternes, espelmes, aliments rics en calories, combustible per a la calefacció i una
farmaciola amb els medicaments habituals

En cas de nevada o glaçada important
• Cal evitar els desplaçaments llargs i innecesaris
• Restringiu al màxim l'ús del vehicle privat, pel perill i risc que comporta
• Si us heu de desplaçar, i abans d'iniciar qualsevol trajecte, informeu-vos de les
rutes a seguir i de l'estat de la xarxa viària

Mesures a la llar o en un edifici
• Informeu-vos mitjançant les emissores locals de ràdio i televisió, web, twitter o
truqueu al servei 010 per estar informats de quina és la situació a Terrassa:
prediccions meteorològiques, recomanacions, línies de serveis de transport
utilitzables, etc
• Utilitzeu les calefaccions correctament. Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i
brasers en llocs tancats
• No sobrecarregueu les línies elèctriques. Desconnecteu els aparells elèctrics que
no siguin necessaris
• Feu servir el telèfon només en cas de necessitat
• Manteniu un rajolí d'aigua constant a les aixetes i apagueu els regs automàtics:
evitareu la congelació de l'aigua a les canonades
• Col·laboreu en la neteja de les voreres de davant de casa vostra un cop hagi
acabat de nevar i abans que geli
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Mesures al carrer:
• Eviteu que la gent gran i els més petits surtin a l'exterior
• No sortiu al carrer si no és imprescindible. Si ho feu, abrigueu-vos bé i protegiu-vos
del fred, especialment el cap, la cara, les mans i els peus i eviteu que l'aire fred us
entri directament als pulmons. Utilitzeu sabates adequades per evitar relliscades
• Utilitzeu el transport públic
• Eviteu fer esforços físics intensos, correu el perill de patir una lesió a l'organisme

Si la neu us sorprèn viatjant o és imprescindible que agafeu el vostre vehicle
• Equipeu-lo adequadament amb cadenes (el seu ús, en cas de nevades, és
obligatori), llanterna, guants, manta de viatge i un mapa de la zona on penseu
desplaçar-vos. Controleu quines gasolineres us trobareu en el trajecte i els llocs on
refugiar-vos en cas de tempesta
• Informeu-vos de l'estat dels carrers i carreteres i escolliu l'itinerari més adequat.
Penseu en fer servir les vies principals i eviteu circular sols i de nit
• Equipeu-vos amb roba d'abric
• Porteu algun tipus d'aliment i aigua per beure al cotxe
• Porteu als vehicles: cadenes, llanterna i ràdio, a més dels recanvis necessaris per
al normal funcionament del vehicle
• Comproveu l'estat de: líquids anticongelants, frens, llums, pneumàtics, calefacció,
parabrisa, etc
• Porteu sempre el dipòsit de combustible ple
• Porteu el telèfon mòbil carregat, us permetrà demanar ajut en el cas que patiu una
emergència

Conduïu amb prudència:
• Si comença a nevar conduïu amb lentitud i suavitat. Aneu amb compte amb els
indrets ombrívols, ponts i viaductes ja que pot haver-hi gel. Si és el cas no toqueu el
fre
• Intenteu buscar refugi. Si no en trobeu, quedeu-vos dins el cotxe, ja que els
pneumàtics actuen com a aïllant del fred
• Deixeu la calefacció encesa i la finestra una mica oberta. No us adormiu amb el
motor en marxa
• Netegeu periòdicament la neu del vehicle. Mantingueu net el tub d'escapament per
evitar que el fum entri dins el vehicle.
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