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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès suspèn les activitats municipals
i tanca els equipaments per les fortes ventades i l’acumulació de pluja

Diversos cossos d’emergències treballen per resoldre la vintena
d’incidències a la via pública

Les fortes ventades i l’acumulació de pluja provocades pel temporal han provocat
una situació d’activació de plans d’emergència, també a Sant Quirze del Vallès. Per
aquest motiu, i davant la recomanació de limitar al màxim l’ús del transport privat i
els desplaçaments, l’Ajuntament ha decidit avui suspendre les activitats del complex
esportiu municipal i dels centres cívics, tant de Can Feliu com de Torre Julià (Les
Fonts). Tampoc no hi haurà classes a l’Escola Municipal de Música ni a l’Escola
Municipal d’Adults.
Pel que fa a la Biblioteca Municipal, aquesta no obrirà avui les seves portes i, per
tant, tampoco no hi haurà Aula d’Estudi. En la mateixa línia, se suspenen les
activitats municipals esportives. Pel que fa les activitats esportives que organitzen
les AFA, es desenvoluparan o no a criteri de cada AFA.
Es manté també el tancament del parc de les Morisques i del cementiri municipal,
així com la prohibició d’accés a les zones arbrades.
L’Ajuntament ha registrat des d’ahir a la tarda una vintena d’actuacions per aquest
temporal, la majoria de les quals s’ha centrat en la retirada de branques i arbres de
la via pública.
Durant aquesta nit han caigut arbres a l’entrada del cementiri, al carrer d’Avets,
l’avinguda d’Egara, c. de Vallespir, i ronda d’Arrahona. A Les Fonts, ha caigut un pal
de llum i telèfon, el que ha produït la interrupció d’aquests serveis. També al carrer
Lleida ha quedat tort un pal de llum, el que ha obligat a tallar l'accés. A aquestes
problemàtiques s’hi han sumat durant el matí pins caiguts o abalisats al bosquet
d’Arrahona, a la plaça de l’Olivera, al carrer de Castanyers o al camí del Mas. També

hi ha hagut una incidència amb el pal telefònic del carrer de Castellar, en què
Telefònica hi treballa.
En aquests moments, continuen també les tasques de neteja d’embornals per
assegurar el seu adequat drenatge.
Recordem que cal tenir en compte diversos consells preventius en aquests casos de
fortes ventades, que trobareu en aquest enllaç.
En cas d’emergència, podeu trucar al 112 o a la Policia Local, al 937216868.
Si voleu sol·licitar informació, el telèfon és el 012. També podeu seguir l’evolució de
la jornada i les incidències al perfil de twitter de Protecció Civil: @emergenciescat.
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