Nota de premsa
Terrassa, 17 de gener de 2017

Activat el Pla d’Emergència Municipal en fase
d’alerta davant la previsió de descens de
temperatures en les pròximes hores
L’alcalde ha signat el Decret que posa en marxa el pla i estableix les mesures a
seguir

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret activant el Pla Bàsic
d’Emergència Municipal en fase d’alerta, arran la previsió de descens de
temperatures en les properes hores. Segons el Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya (CECAT), aquesta nit i demà les temperatures a Terrassa podrien baixar
per sota dels -5ºC.
L’activació del pla municipal comporta, tal com recull el decret, les següents
mesures:
Convocar preventivament el Comitè d’Emergència. Alertar els serveis
municipals en cas que es confirmin les prediccions meteorològiques, per que
iniciïn el més ràpid possible les tasques que tinguin assignades.
Seguir atentament la informació meteorològica de les incidències creades i
dels avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT).
Avisar i mantenir informada la població de la situació de fred, donant a
conèixer les mesures d’autoprotecció a prendre i fent el seguiment especial
d’aquella població que pugui considerar-se molt vulnerable (gent gran, infants,
problemes de salut, mobilitat reduïda...).
Distribució de sal per desgel per part dels serveis de manteniment als llocs on
sigui necessari.
Atenció especial a les persones amb indefensió i vulnerabilitat social.
Activació preventiva de centres d’acollida d’urgència.
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El protocol de fred que desenvolupen en aquests casos els Serveis Socials, Policia
Municipal i Creu Roja ja s’ha posat en marxa, amb visites a persones en condicions
habitacionals precàries i/o situació vulnerable. En aquestes visites es fa el seguiment
de la situació d’aquestes persones, s’ofereix allotjament d’emergència, es porta
mantes i menjar calent, etc.
L’allotjament d’emergència es canalitzarà en primera instància cap a L’Andana, el
servei d’acollida nocturna de l’Ajuntament de Terrassa, que gestiona Creu Roja.
Aquest equipament, que obre de 17 h a 9 h tots els dies de l’any i habitualment atén
persones derivades pels serveis socials de manera temporal, ofereix de manera
ordinària 34 places, que es poden reforçar amb sis més si cal. En cas de necessitat,
el Pla contempla també l’acollida i allotjament d’urgència en altres equipaments,
principalment centres cívics. Per aquest motiu s’ha alertat a aquests equipaments
perquè mantinguin els espais calefactats aquesta nit, de cara a poder establir-hi un
dispositiu d’acollida, que arribat el cas es duria a terme a través de Creu Roja.
Pel que fa a la cura de la xarxa viària, el servei de Gestió de l’Espai Públic disposa
d’una reserva central de 50 tones de sal, a més de 16 punts de distribució amb
contenidors o sacs per tota la ciutat, sobretot a les urbanitzacions. El servei compta
amb quatre vehicles preparats per sortir si cal, dos que escampen la sal
automàticament i dos més per tirar la sal manualment). De moment no està previst
fer cap sortida perquè no s’esperen precipitacions i per tant no hi ha risc de formació
de gel però els equips estan alertats per a actuar en cas de necessitat.
La coordinació de l’emergència s’està portant des del servei de Protecció Civil. El
Comitè d’Emergència ha estat convocat preventivament, és a dir, no s’ha fixat de
moment lloc i hora de reunió però tots els components estan previnguts per a reunirse quan sigui necessari. Aquest comitè està presidit per l’alcalde de Terrassa i
aplega els responsables tècnics de tots els serveis municipals implicats en la gestió
d’emergències (Protecció Civil, Policia Municipal, Salut, Serveis Socials, Gestió de
l’Espai Públic, Mobilitat, etc).
Per tal de fer un seguiment de la situació d’emergència, l’Ajuntament de Terrassa
informarà puntualment de l’evolució de l’episodi de fred a través del web municipal
www.terrassa.cat, del Facebook de l’Ajuntament (www.facebook.com/ajterrassa) i
dels perfils de twitter @trsemergencies i @ajterrassa.
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