Nota de premsa
Terrassa, 6 de febrer de 2017

L’Ajuntament de Terrassa manté l’alerta pel vent
El Pla bàsic d’emergència municipal està activat en alerta des d’ahir al vespre

L’Ajuntament de Terrassa es manté alerta i donant resposta a les afectacions
provocades pel vent a la ciutat en les últimes hores. Diferents serveis municipals,
principalment Policia Municipal i Gestió de l’Espai Públic, estan fent front des d’ahir a
la nit a les incidències que s’han anat succeint durant la nit i matinada.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va activar ahir al vespre el Pla bàsic
d’emergència municipal en fase d’alerta i es va posar en funcionament un centre de
coordinació integrat per diferents serveis municipals (Policia Municipal, Gestió de
l’Espai Públic, 010 i Protecció Civil) i Mossos d’Esquadra. De moment aquest centre
continua actiu, encara que la situació meteorològica ha millorat.
Una de les primeres mesures adoptades pel centre de coordinació la passada nit va
ser tancar al públic preventivament el parc de Sant Jordi, on van caure desenes
d’arbres durant la ventada de desembre del 2014 i on recentment actualment s’està
rehabilitant la Masia Freixa, amb una bastida de grans dimensions. El parc s’ha
reobert a les 11.15h del matí després d’una inspecció dels tècnics municipals. El
Parc de Vallparadís és obert però s’han instal·lat cartells informatius alertant de la
situació i demanant precaució.
El fort vent ha tingut altres conseqüències aquesta nit i matinada: el centre de
coordinació ha registrat fins ara 72 incidències, que han requerit intervencions de la
Policia Municipal i/o del servei de Gestió de l’Espai Públic. Entre les més rellevants,
al llarg de la nit han caigut una dotzena d’arbres a diferents ubicacions: Can
Gonteres, rodalies del Parc Audiovisual de Catalunya, Can Palet, La Maurina i altres
barris. També s’han trencat branques, han caigut sis senyals de trànsit i un fanal i en
diferents ocasions el vent ha arrossegat planxes metàl·liques procedents d’obres
que han provocat danys en vehicles i mobiliari urbà. S’han produït també alguns
despreniments menors en façanes, com ara al Mercat de la Independència, on s’ha
despenjat una petita porció d’arrebossat de la façana de Rambla amb Goleta.
D’altra banda, el servei de recollida de residus s’ha suspès durant la nit, i s’ha
restablert a les 8.30 h del matí d’avui. El centre de coordinació ha tingut coneixement
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de talls en el subministrament elèctric a 112 abonats, encara que a primera hora del
matí ja s’havia restablert el servei.
A partir de la previsió meteorològica actual, la Generalitat de Catalunya ha
recomanat prudència en les activitats a l’aire lliure. L’Ajuntament de Terrassa ha
suspès les activitats esportives en exterior programades als equipaments esportius
municipals.
L’Ajuntament de Terrassa recomana a la ciutadania que romangui atenta a la
informació meteorològica i a les indicacions que puguin donar en les properes hores
el CECAT o el servei municipal de Protecció Civil.
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