Nota de premsa
Terrassa, 4 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Terrassa manté l’alerta a la ciutat
pel temporal de neu en previsió de l’empitjorament
de les condicions meteorològiques aquest vespre
L’Alcalde ha presidit la reunió del Comitè d’Emergència a les deu del matí

El Comitè d’Emergència Municipal, presidit per l’alcalde, Jordi Ballart, ha decidit en la
reunió celebrada aquest matí mantenir activat el Pla d’Emergència Municipal en
previsió de l’evolució del temporal de neu a la ciutat. El Comitè es tornarà a reunir a
la una del migdia per avaluar la situació i la possibilitat d’adoptar noves mesures en
funció de com evolucioni la situació meteorològica, davant la previsió de baixada de
temperatures i d’entrada de vent del nord a partir d’aquesta tarda.
Els serveis municipals continuen treballant intensament per a garantir la normalitat a
la ciutat. Fins el moment no es destaquen incidències rellevants, ni pel que fa la
mobilitat en general, llevat d’algunes afectacions molt concretes, ni tampoc en el
subministrament d’aigua i electricitat, que estan garantits a hores d’ara a tot el
municipi. Tot i així, la previsió d’una forta baixada de temperatures a partir d’aquest
vespre podria fer necessari haver de prendre mesures davant les possibles glaçades
de canonades.
El servei de Gestió de l’Espai Públic i la Policia Municipal han estat treballant durant
tota la matinada i aquest matí per mantenir l’accés a les principals vies i carrers de la
ciutat. Malgrat tot, algunes vies de comunicació i línies d’autobús han quedat
afectades a primera hora del matí. La carretera de Martorell ha quedat tallada aquest
matí en direcció a Terrassa, però ara mateix ja està restablerta la circulació en
ambdós sentits. La carretera de Matadepera i la de Rellinars estan tallades a hores
d’ara. A la C58 hi ha una màquina llevaneus treballant per garantir la circulació en
aquesta via principal d’accés a la ciutat, que presenta retencions. L’avinguda del
Vallès i la resta de vies de la ciutat estan obertes amb normalitat. També està
garantit l’accés per carretera a l’Hospital de Terrassa.
Pel que fa als autobusos urbans, la línia 12 en sentit Can Palet de Vista Alegre arriba
només fins a la benzinera, garantint l’accés al barri, però en sentit contrari no pot
accedir a Can Gonteres i finalitza el seu recorregut al Politècnic. La línia 5 no té
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accés a Can Tries i acaba el seu recorregut a Roc Blanc. La línia 14, que presta
servei al Mercadal de Martí l’Humà, tampoc està en servei atès que avui no hi ha
mercat. Pel que fa a les línies de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat, de moment
es mantenen en funcionament.
Tot i així, l’Ajuntament continua recomanant que s’evitin els desplaçaments
innecessaris i que no s’utilitzi el vehicle privat, i aconsella a les persones de fora de
la ciutat que per motius de feina o personals hagin vingut a Terrassa, que no esperin
a tornar a les seves poblacions a última hora del vespre, davant l’augment de risc de
glaçades conforme avanci la tarda.
Es recorda a la població que l’Ajuntament té dipòsits de sal repartits per diversos
punts de la ciutat, a disposició també de la ciutadania que ho necessiti a títol
particular. Excepcionalment, tots els dipòsits estan oberts per a ús públic. Trobareu
la ubicació d’aquests punts al següent enllaç del web municipal:
http://www.terrassa.cat/com-actuar-en-cas-de-nevades-i-glacades

Equipaments i parcs oberts
Tots els parcs i espais públics estan oberts, així com també els equipaments
municipals, que s’habilitarien com a possibles punts d’acollida en cas d’empitjorar
molt la situació meteorològica. En aquest sentit, els Serveis Socials i la Policia
Municipal han fet aquest matinada un reforç d’atenció a les persones més
vulnerables al carrer, i s’ha decidit mantenir obert excepcionalment durant el dia
d’avui el centre l’Andana per poder atendre les persones que així ho necessitin.
Pel que fa a les escoles, la Generalitat manté la instrucció d’obrir tots els centres
d’ensenyament. Malgrat tot, les escoles Marià Galí, Anna Murià i Cesc Aldea, i
l’institut Mont Perdut i el Torre del Palau, han decidit derivar els alumnes a casa.
El Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) ha comunicat aquest matí que, en
base a les previsions meteorològiques i per les afectacions que es preveu que se'n
poden derivar, correspon mantenir el Pla especial d'emergències per nevades a
Catalunya (NEUCAT) en fase d'Alerta. La cota de neu baixarà localment fins a nivell
del mar a partir de la una del migdia, quan les precipitacions podrien afectar al litoral
i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Girona. Es produiran en forma de calabruix i
puntualment per sobre de 400 metres es podran acumular entre 5 i 15 cm. de neu.
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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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