Nota de premsa
Terrassa, 4 de febrer de 2015

Activat en alerta el Pla Municipal d’Emergència per
risc de nevada des de les 8 hores d’aquest matí
A les 10 h està prevista una reunió del Comitè d’Emergències Municipal

L’Ajuntament de Terrassa ha activat aquest matí l’alerta del Pla Municipal
d’Emergència arran de les nevades que estan caient a la ciutat des de primeres
hores d’aquest matí. El Comitè d’Emergències Municipal es reunirà a les 10 del matí,
presidit per l’alcalde Jordi Ballart, per fer front a les incidències que es puguin produir
a causa de la neu per a intercanviar informació sobre l’estat dels serveis i les accions
que s’hagin de dur a terme.
Hores d’ara es registren diverses afectacions en les vies d’accés i sortida de la
ciutat. Així, la carretera BV-1221 resta tallada al trànsit en ambdós sentits a l’alçada
de l’avinguda de Lacetània. La carretera C243C està tallada a l’alçada de la rotonda
amb la variant N-150. També es registren talls a la carretera de Martorell i a la
carretera de Rellinars, aquesta darrera tallada a l’alçada de l’Hípica. L’accés al Parc
Audiovisual de Catalunya resta tancat, mentre que la carretera de Matadepera està
en mal estat entre la zona urbana i el Parc Audiovisual. D’altra banda, s’ha suspès el
Mercadal, fet que farà que la L-14 d’autobús urbà no estigui en funcionament. Per
últim, s’ha tallat el carrer de Sant Marc, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol,
i no es pot accedir ni a Can Gonteres ni a Can Palet de Vista Alegre, per incidències
relacionades amb la neu, ni tampoc al barri de Can Trias, fet que afecta la L-5
d’autobús urbà “Pla del Bonaire – Can Trias”.
Pel que fa a la situació dels centres d’ensenyament de la ciutat, els Serveis
Territorials d’Ensenyament confirmen que les escoles i instituts de la ciutat romanen
obertes, malgrat la recomanació que, si no és necessari, és millor no portar els
infants a l’escola. També es confirma que l’Institut de Can Roca resta obert hores
d’ara.
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
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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,
equipament que avui restarà obert durant tot el dia. En cas que fos necessari, el
Poliesportiu Municipal de Can Jofresa s’habilitarà com a allotjament d’emergència.
L’Ajuntament de Terrassa recorda a la ciutadania la necessitat d’actuar amb
prudència, evitant desplaçaments innecessaris i seguint els consells d’autoprotecció
que adjuntem.
Per a més informació podeu accedir a la pàgina web: www.terrassa.cat i a les xarxes
socials (Facebook www.facebook.com/ajterrassa i Twitter @trsemergencies i
@ajterrassa).
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