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Principals afectacions a conseqüència del temporal de 
vent   
 
El Govern ha avaluat avui els principals danys causats pel fort temporal de vent 
que ha afectat Catalunya aquests últims dies. S’han mantingut activats els 
màxims organismes de coordinació d’emergències del país, des de la seu del 
CECAT, el Centre d’Emergències de Catalunya. El Consell Assessor del Pla 
d’Emergències Procicat, que integra representants dels diversos organismes i 
institucions implicats en la gestió de l’emergència, ha seguit des de dissabte les 
previsions meteorològiques i la coordinació dels cossos d’emergències. L’alerta 
encara és vigent i la Direcció General de Protecció Civil manté activada la fase 
d’alerta del pla de Protecció Civil de Catalunya, PROCICAT, davant la 
probabilitat de fortes ratxes de vent que encara poden afectar algunes 
comarques del país.  
 
Encara no s’ha pogut elaborar una valoració completa dels danys ocasionats, 
atès el poc temps transcorregut. Moltes de les administracions, locals i 
supramunicipals han treballat bàsicament en restituir la normalitat en els 
equipaments o infraestructures de titularitat municipal, així com en els serveis 
que afecten directament els ciutadans. S’han avaluat les primeres afectacions. 
 
Evolució dels ferits ingressats als hospitals catalans a causa del temporal 
de vent i víctimes mortals 

 
Aquests darrers dies s’han produït un total de 8 víctimes mortals a causa del 
temporal de vent: la més recent és un home de Tarragona que va morir ahir 
dilluns a la UCI del Joan XXIII. Les altres 7 persones són els 4 nens de Sant 
Boi i els 3 adults que van morir a Barcelona, Abrera i a la Palma de Cervelló. 
 
Actualment hi ha ingressats a diferents hospitals de Catalunya 13 persones: 7  
nens i 6 adults. 
 
Sant Joan de Déu 
Dels 5 nens ferits a Sant Boi, un està a la UCI, un a la unitat de semicrítics i 
tres a planta.  
 
Hospital Vall d’Hebron 
Tres pacients ingressats a l’hospital: un nen, procedent de Sant Boi, que 
continua ingressat a planta a l’àrea de materno infantil i la seva evolució es 
favorable, i dos adults  ( Palma de Cervelló i Barcelona) que estan a la UCI 
de traumatologia i Rehabilitació. El seu estat de salut és greu. 
 
Hospital del Mar 
Ingressat un adult (Sant Boi de Llobregat) a planta, a la unitat 
d’hospitalització que evoluciona favorablement 
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Hospital de Bellvitge 
Ingressat un adult (Sant Boi) a planta  que evoluciona favorablement. 
 
Hospital de Sant Pau 
Ingressat un nen (Valls) que evoluciona favorablement i que està a planta. 
 
Hospital Joan XXIII 
En aquest hospital de Tarragona roman ingressat a la UCI un pacient de 
Pratdip que presenta una lesió medul·lar, a conseqüència d’una caiguda 
d’un arbre.  
 
Hospital Santa Pau i Santa Tecla de Tarragona 
Hi ha un pacient ingressat al servei d’urgències de l’hospital que presenta 
un traumatisme craneoencefàlic i que evoluciona favorablement. 
 
Trucades a emergències relacionades amb el temporal de vent  
 
Durant el cap de setmana el telèfon del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), el 061, ha rebut més d’11.000 trucades (5.852 dissabte i 6.016 
diumenge), xifra que comporta un increment superior al 12% respecte a la 
mitjana d’activitat del servei, que es de 4.316 trucades al dia. El pic de trucades 
es va produir en la franja compresa entre les 7.30h i les 13.30h.  
 
Centres educatius afectats pel temporal 
 
Avui onze centres educatius no han pogut fer classe com a conseqüència dels 
desperfectes causats pel temporal de vent d’aquest cap de setmana. Aquests 
reprendran l’activitat escolar habitual, entre demà i demà passat, un cop 
solucionats els problemes que els han impedit obrir les portes. En total es tracta 
de 2.950 alumnes que no han pogut acudir als seus centres escolars.  
 
El Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials, ha atès des de 
dissabte 360 incidències en centres educatius com a conseqüència del 
temporal de vent. Dilluns van ser un total de 28 els centres que no van poder 
obrir les seves portes. 
 
Els centres que avui dimarts encara no poden fer classe són: 
 
Baix-Llobregat 
CEIP Torre Barona de Castelldefels, amb 436 alumnes. La previsió és que 
l’activitat es reprengui demà.   

CEIP Can Roca de Castelldefels, amb 425 alumnes. La previsió és que 
l’activitat es reprengui demà.   

CEE Balmes I de Sant Boi de Llobregat, amb 70 alumnes i CEE Balmes II de la 
mateixa població, amb 69 alumnes, obriran les portes demà.  
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Barcelona-Ciutat (Consorci d’Educació de Barcelona)  
CEE Vil·la Joana, amb 51 alumnes. La previsió és que l’activitat es reprengui 
demà.  
 
 
Catalunya Central:  
IES Alexandre Riquer de Calaf, 256 alumnes. La previsió és que l’activitat es 
reprengui dijous.  
 
IES Montbui de Santa Margarida de Montbui, amb 400 alumnes. La previsió és 
que l’activitat es reprengui el dijous 29.  
 
Lleida: 
CEIP Estel de Sant Guim, amb 115 alumnes. La previsió és que l’activitat es 
reprengui demà.  
 
Tarragona: 
Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc, amb 342 alumnes. La previsió 
és que l’alumnat torni a les aules demà. 
 
CEIP Sant Miquel del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp). 
 
Vallès Occidental: 
CEIP Ferran i Clua de Valldoreix, amb 458 alumnes. La previsió és que 
l’activitat es reprengui dijous 29.  
 
Incidències als centres educatius 
Des de dissabte, el Departament d’Educació ha estat realitzant tasques 
d’arranjament en 360 centres educatius en els quals s’han produït desperfectes 
com a conseqüència del temporal de vent del cap de setmana.  
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Per Serveis Territorials:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidències en els subministrament elèctric 

Prop de 3.500 abonats, concentrats principalment a municipis de la zona del 
Llobregat, no tenen encara subministrament elèctric. Actualment, hi ha 
instal·lats 120 grups electrògens i la situació comença a normalitzar-se.    

El temporal de vent ha provocat incidents en el subministrament elèctric a 
municipis del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l’Alt i el Baix Camp, les 
Terres de l’Ebre, les comarques gironines i La Cerdanya. Actualment, 
continuen amb problemes amb el subministrament elèctric les següents 
comarques:  
 
Alt i Baix Camp:  
Segons dades d’aquest matí, els municipis de Mont-roig del Camp i El Milà 
continuen sense subministrament elèctric.  
 
 

Servei Territorial Incidències 
  
Baix Llobregat 122 
  
Barcelona Comarques 13 
  
Catalunya Central 2 
  
Maresme-Vallès Oriental 6 
  
Tarragona 35 
  
Vallès Occidental 6 
  
Girona 4 
  
Terres de l’Ebre 17 
  
Lleida 4 
  
Consorci d’Educació de 
Barcelona 

 
151 

  
TOTAL 360 
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Alt Penedès:  
Algunes clients de Mediona i Torrelles de Foix resten sense subministrament 
elèctric.  
 
Baix Llobregat:  
Aquest matí, continuen sense subministrament elèctric, alguns abonats dels 
municipis de Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de 
Llobregat, La Palma de Cervelló, Cervelló i Vallirana. 
  
Actualment, la situació s’està normalitzant i hi ha 120 grups electrògens 
instal·lats per tal de donar servei als afectats.  
 
Aquest matí, continuen sense funcionar les subestacions elèctriques de 
Capellades de la línia La Llacuna, la de Castellbisbal de la línia Gelida, la de 
Sant Boi de la línia Torrelles i la subestació de Quatre Camins de les línies de 
Corbera, Vallirana i Sant Boi.  
 
Quant a la xarxa de transport de Red Eléctrica de España (REE), hi ha 7 
suports caiguts. Es troben afectades les línies de transport de 400 kv de 
Pierola-Ascó i Begues; i Vic-Baixàs; i les línies de 220 kv de Begues-
Castellbisbal, Begues-Collblanc, Begues-Sant Boi, Rubí-Viladecans i Sant Just-
Santa Coloma. D’aquestes afectacions, la més important és la de Begues-
Castellbisbal que deixa la subestació de Castellbisbal connectada només en 
antena.  
 
Durant aquests dies, el nombre de clients de Fecsa Endesa afectats ha estat 
de l’ordre dels 200.000. L’evolució de l’apagada i la reposició del servei ha estat 
la següent: 
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El dia 24 de gener a la tarda va ser el moment on hi havia més municipis amb 
interrupcions del subministrament elèctric, d’un total de 250:  
 

Incident Temporal de Vent 24.1.2009
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Treballs forestals i valoració de desperfectes 
 
De les inspeccions realitzades a 55 municipis es calcula que les afectacions 
molt greus i greus ascendeix aproximadament a 1.206 hectàrees. S’estan fent 
altres inspeccions i aquesta xifra s’anirà actualitzant. 
 
S’han produït afectacions desiguals en els municipis de Catalunya. Bàsicament 
podem dir que l’epicentre ha estat algunes zones del Baix Llobregat : La Palma 
de Cervelló, Corbera de Llobregat, Cervelló, Torrelles del Llobregat, Santa 
Coloma de Cervelló i Begues.   També podem parlar dels municipis de Sant 
Climent de Llobregat, Palleja, Sant Vicenç dels Horts. 
 
Però hi ha altres comarques amb afectacions importants com l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Bages, així com algunes comarques de Tarragona com Conca de  
Barberà, Baix Penedès i Baix Camp. 
 
Altres afectacions s’han produït també a la comarca del Barcelonès (Barcelona, 
Santa Coloma de Gramanet), a la comarca del Garraf (Sitges), a la comarca del 
Vallès Occidental (Sant Cugat V i Cerdanyola) , a la comarca del Vallès oriental 
(Granera). 
 
A Lleida i a Girona han hagut també afectacions a les comarques de les 
Garrigues, l’Urgell, el Gironès i La Selva. 
 
Tipus d’afectacions 
 
La força del vent s’ha canalitzat a través de les valls, principalment les 
orientades al Nord-oest. També hi ha afectacions a les carenes. A l’entorn de 
les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions, a prop de la massa 
forestal, s’han produït moltes caigudes d’arbres, atès la seva major exposició. 
En canvi, en zones d’interior de boscos, les afectacions han estat més aïllades i 
lligades a les valls i carenes. 
 

• L’espècie forestal afectada majoritàriament ha estat el Pi Blanc, atès que 
és una espècie molt comuna de creixement ràpid i favorable amb un 
tronc menys robust que altres espècies com l’alzina. 

 
• La regeneració dels terrenys es preveu sense complicacions. Naixeran 

amb molta força nous pins blancs. 
 

• Pel que fa a la fusta caiguda es mantenen contactes amb el rematants  
per possibilitar la comercialització de la fusta al propietaris forestals. 
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Afectaccions a les explotacions agrícoles 
 
Moltes explotacions agrícoles s’han vist afectades per la ventada a diverses 
comarques, tot i que en la major part dels casos els danys han estat de poca 
consideració.  
 
Demarcació de Barcelona 
 
L’Alt Penedès 
La ventada no ha tingut efectes de gran rellevància en els mitjans de producció 
agrícola. No obstant, ha causat desperfectes en teulades, caigudes de tanques, 
etc, sense molta afectació. En els boscos, el temporal ha provocat la caiguda i 
el trencament de molts arbres. 
 
L’Anoia 
L’afectació ha estat molt generalitzada a la comarca, tot i que no es té 
constància de danys importants a les explotacions ni en cultius, vinyes i 
oliveres, però sí en grans mesures als boscos. A l’alta Anoia els danys a 
masies i granges són petits i generalitzats sobretot pel que fa a les teulades, 
coberts, etc... 
 
Vuit granges de la comarca han perdut la teulada, cinc a Pujals i tres a Prats de 
Rei. A Argençola, molts camins dels municipis han estat tallats per arbres 
caiguts. 
 
El Bages 
Els boscos han estat els més afectats, particularment algunes zones de 
Castellfollit del Boix, Castelltallat i Salo, i ha calgut retirar molts pins que 
bloquejaven el pas en els camins rurals. 
 
Pel que fa a les granges, el vent ha desprès algunes cobertes. El cas més 
important és el de casa Vilumara de Castellfollit, on a les destrosses a la 
coberta s'ha sumat l’ensorrament d’una nau de vedells per la caiguda d’un 
arbre de grans dimensions. La nau era buida de vedells per la qual cosa només 
han estat afectades les instal·lacions.  
 
Finalment, han resultat afectats diversos camps de plaques solars, entre els 
quals un instal·lat per la Cooperativa Agrícola UMAC de Fals.  
 
El Baix Llobregat 
Els danys detectats es focalitzen en hivernacles i magatzems, sobretot en les 
estructures i els plàstics. Els municipis més afectats són Viladecans, Gavà, el 
Prat, Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Martorell. Al 
Prat de Llobregat una granja d’oví ha perdut la teulada.  
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El Berguedà  
Només s’han detectat alguns desperfectes en teulades del municipi de Saldes 
(el Berguedà) 
 
El Garraf 
Un 80% dels conreus de faves i pèsols han patit danys. Pel que fa als 
hivernacles, la major part de les construccions han resistit les ventades, amb 
l’excepció d’una explotació de Vilanova i la Geltrú que ha quedat força 
malmesa, amb uns danys valorats en uns 6.000 euros 
 
El Maresme 
El vent va afectar unes 156 explotacions de cultiu protegit d’hortalisses, flor i 
planta ornamental. La superfície afectada és d’unes 120 Ha. entre hivernacles, 
cobertes, túnels i magatzems. 
 
El Vallès Occidental 
A la Cooperativa Agrària de Sabadell i Comarca (COAGSA) s’han detectat 
afectacions en una granja, amb el trencament de dues bigues de ciment de 6 
metres i l'arrencada d'unes deu teulades d'uralita. A Castellbisbal, un propietari 
ha perdut 2.000 m2 d'hivernacle, mentre que la Cooperativa d'Ullastrell ha patit 
danys en oliveres de collita tardana.  
 
Finalment, a Palau-Solità i Plegamans diverses explotacions han patit danys de 
consideració. A Can Cerdà, el vent va arrencar una sitja de pinso, a més d’un 
porxo d’uralita. Altres explotacions, com Cuyàs Agrioram SCP, també han 
perdut cobertes i porxos.  
 
El Vallès Oriental 
L’afectació de la ventada a la comarca, en l’àmbit agropecuari, ha estat lleu. Pel 
que fa a les granges, algunes de les més afectades son: Can Tramontet, on el 
vent va aixecar una teulada d’una nau de vedells, que estava buida, i la va 
projectar sobre una altra teulada; Casa Nova de Brugueres, amb destrosses en 
el 25% de la nau magatzem de matèries primeres. 
 
Camp de Tarragona 
Les fortes ventades han provocat danys de caràcter general a tota  la 
demarcació, tot i que en general són lleus. La pitjor part l’han patit les 
infraestructures lligades a al medi rural. Hi ha hagut molts danys en teulades de 
magatzems i granges, portes de magatzems, sitges arrancades etc. Hi ha 
diverses instal·lacions de cooperatives agrícoles que poden tenir danys 
d’importància: teulades, cintes de descàrrega, dipòsits d’acer inoxidable, portes 
i tanques.  
 
S’ha detectat molta trencadissa de branques, arrencades d’arbres (ametllers, 
oliveres i garrofers pricipalment) i caiguda de fruits en les explotacions de cítrics 
del Baix Camp, tot i que la majoria de danys sobre vegetació es centren en 
terreny forestal. 
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Un altre sector que s’ha vist perjudicat és el de l’horta protegida, amb danys 
força generalitzats en plàstics i estructura dels hivernacles.  
 
També cal destacar l’incendi que es va provocar en una àrea de 50 ha del 
terme municipal de Bonastre a conseqüència del trencament d’un cable 
d’electricitat. Aquesta àrea és bàsicament forestal si bé aquest incendi a afectat 
algun camp de cereals, oliveres i garrofers que han fet de tallafocs. 
 
Terres de l’Ebre 
Sortosament, la campanya de recollida de cítrics i d’olivera ja estava molt 
avançada. Sobre la taronja tardana, que pot suposar al voltant d’un 12 % dels 
cítrics de les Terres de l’Ebre, hi ha hagut una afectació importants de fruits 
caiguts (més del 50 %). Però, en general, es tracta d’explotacions que tenen 
assegurança.  
 
Pel que fa a la resta de conreus, els danys produïts són branques trencades o 
arbres caiguts, bàsicament garrofers i oliveres,  sense que hagi danys molt 
importants a cap explotació. 
 
Demarcació de Girona 
A L’Alt i el Baix Empordà no s’han produït danys, mentre que al Gironès hi ha 
hagut alguns arbres trencats o arrencats i algunes planxes d’uralita que han 
caigut, així com talls de corrent però en tot cas no son danys que hagin 
perjudicat greument cap explotació. 
 
Al Pla de l’Estany el temporal ha provocat danys en explotacions agrícoles del 
municipi de Cornella del Terri principalment, i en menor mesura al de 
Vilademuls. Els danys afecten generalment la teulada dels coberts agrícoles. 
 
Al Ripollès, la major part de les incidències han estat coberts, teulades i portes 
arrencades pel vent. Els municipis més afectats són Ribes de Freser, Molló, 
Llanars i Campdevànol. En aquesta localitat, al Molí de Can Magnet, el vent es 
va emportar un cobert que va caure sobre una màquina de sembrar, una 
embaladora i un turisme.  
 
Finalment, a la Selva s’han produït afectacions menors i danys puntuals, tals 
com caiguda d’arbres (pollancres i plàtans a la carretera vella de Santa Coloma 
a Riudarenes, que l’han tallada), volada d’algunes mantes tèrmiques a alguna 
explotació d’horta de Blanes, així com algun plàstic d’hivernacle estripat. 
 
Demarcació de Lleida 
Les comarques més afectades han estat la Noguera, les Garrigues, el Pla 
d’Urgell, el Segrià, la Segarra i l’Urgell en els llocs menys arrecerats del fort 
vent provinent de l’Aragó. 
 
 



 

 12 

 
La quantificació dels danys més importants són: 
 
Comarca Ha. amb 

més del 
50% de 
pèrdues 

de Blat de 
Moro 

Ha. amb 
més del 50 
% d’olives 
caigudes a 

terra 

Número 
d’arbres i 

pins 
caiguts 

(No bosc, 
ni en 
nuclis 

urbans) 

Número 
d’instal·lacions 

agrícoles i 
ramaders amb 

danys 

Número 
d’hivernacles 

afectats 

Noguera 450 35 16 17 3 
Garrigues 25 165 11 16 1 
Pla d’Urgell 75 6 15 27 2 
Segrià 250 74 18 35 5 
Segarra 0 2 45 14 0 
Urgell 665 13 28 23 0 
Total 1465 295 133 132 11 
 
  

 
Danys ocasionats a les instal·lacions municipals 
 
Encara no es pot fer una valoració completa dels danys ocasionats. Els 
desperfectes tenen diferents nivells competencials, en tant que afecten 
equipaments o infraestructures de la Generalitat de Catalunya, carreteres,  
béns o equipaments municipals, propietats privades; i sobretot empreses de 
serveis (d’abastament elèctric, telefonia, etc.). 
 
Les afectacions més destacades són: 
 
Barcelona i Catalunya Central 

- Santa Coloma de Cervelló: Molt afectat el teulat del pavelló municipal. 
Colònia Guell molt arbrat per netejar i caigudes d’arbres que han afectat 
a edificis. Urbanitzacions amb molta massa forestal que talla el pas. 

- Palma de Cervelló: Destrosses en mobiliari urbà sense quantificar. 
- Sant Boi de Llobregat: Destrosses en mobiliari urbà i equipaments 

municipals. 
- Sant Esteve Sesrovires: Destrosses en mobiliari urbà  
- Vacarisses: Pavelló municipal molt afectat 
- Viladecavalls: Escola bressol afectada, algunes zones sense llum. 
- Mediona: arbrat, pals telefònics caiguts, tanques, diferent mobiliari urbà.  
- Jorba i el Bruc: Destrosses en mobiliari urbà sense quantificar 
- Barberà del Vallès i Sant Cugat: Algunes destrosses en panells 

informatius i altre mobiliari.  
- Castellví de la Marca: Caiguda d’una part important de la paret del camp 

de futbol, mobiliari urbà i senyalització. 
- Puigdàlber: Afectacions a l’escola.  
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- La Granada: Arrencada la senyalització viària i turística del municipi. 
Arrencada la canonada del centre cívic, i les tanques perimetrals de la 
piscina. 

- Cardedeu: mobiliari urbà afectat 
 
Lleida  

- Sant Guim de Freixenet: mobiliari urbà malmès (senyals, fanals, alguna 
tanca). 

- Gimenells i el Pla de la Font: caiguda d’arbres i molta afectació a les 
piscines municipals. 

- Rosselló. S’ha enfonsat part de la paret curta del frontó municipal  i la 
xarxa superior.   

- Ciutadilla. Ha caigut una part de mur del castell i es tem per la estabilitat 
de la torre del mateix. 

- Bellvís: ha caigut una part de la tanca del cementiri. 
- Cervera: afectació en les senyalitzacions, alguns fanals i una part de la 

teulada del poliesportiu 
 
Tarragona 

- Tarragona: Aixecament d’una part  del sostre de la piscina municipal del 
barri de Sant Pere i Sant Pau.  Afectacions en pavelló municipal, camp 
de futbol i passeig de la platja.  

- Reus: Caiguda d’arbres i sever impacte en el mobiliari urbà 
- Cambrils:  Caiguda d’un arbre de grans dimensions a la urbanització de 

Vilafortuny. A més, mobiliari urbà, panells informatius…. 
- La Figuera: Caiguda d’un mur d’un terreny municipal 

 
Girona 

- Ribes de Freser: Danys al cementiri, al pavelló d’esports i en diversos 
camins d’accés a nuclis 

- Cadaqués: Danys al poliesportiu 
 
Alt Pirineu i Aran 

- Poc impacte i sobretot incidències d'algun arbre o petits 
despreniments en pistes d'accés a nuclis, i alguna part de cobertes 
(claraboies...) en les poblacions. 

  
Terres de l’Ebre 

- L’Ampolla: desperfectes en l’enllumenat públic, mobiliari urbà, 
senyalització municipal deteriorada  

- Benifallet:  danys a l’edifici del convent 
- Roquetes: Afectació en l’enllumenat públic. 
- Xerta:  Afectació a la piscina municipal i al mobiliari 
- Sant Carles de la Ràpita: Afectació en el mercat municipal. 
- Alcanar: Afectació a l’escola de música  
- Móra la Nova: equipaments municipals danyats i alguns arbres han 

obstaculitzat vies urbanes. 
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- Rasquera: Danys severs a les piscines, teulades així com urbà.  
- La Fatarella: Ha caigut un marge del cementiri, el qual està en procés de 

rehabilitació a través del PUOSC. Desperfectes també als teulats de les 
escoles. 

- Vilalba dels Arcs: Desperfectes a teulades d’instal·lacions municipals i 
vidres. 

- Bot: Danys al mobiliari urbà 
 
 
Incidències del cap de setmana en el sistema de transport  
 
Avui no hi ha afectacions a les carreteres i les úniques incidències són a causa 
de la neu. Les tasques de neteja en algunes carreteres afectades van realitzar-
se durant tot diumenge i dilluns, però sense cap incidència de trànsit.  
 
Durant el cap de setmana, es van produir 17 incidents greus a la xarxa de 
Ferrocarrils de la Generalitat  per caiguda d’arbres durant el matí de dissabte, 
sobretot a la línia Llobregat-Anoia. A la xarxa de titularitat d’Adif, es van produir 
incidències als trens de Rodalies, als Regionals, als de llarga distància i a 
l’AVE, a causa, sobretot, de la caiguda d’arbres i d’altres objectes a la via.  
 
També es varen registrar múltiples incidències puntuals a la xarxa viària de les 
demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona, especialment a les comarques 
del Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages, Anoia, la Selva, 
Baix Camp i Conca de Barberà, que van comportar l’activació dels equips 
d’emergència dels sectors afectats i també la caiguda de centenars de senyals 
de circulació. Dilluns al matí, es van informar també diverses incidències a 
Terres de l’Ebre, sense afectacions importants del trànsit, amb la caiguda d’un 
centenar de senyals de circulació. Ara mateix ja no hi ha afectacions a les 
carreteres i les úniques incidències són a causa de la neu.  
 
Com a conseqüència del tancament de la Jonquera, es van acumular 3.000 
camions a la zona fronterera, que el CECAT va desviar cap a àrees 
d’aparcament de la Jonquera i Vilamalla. El servei de l'Aeri de Montserrat es va 
veure ahir interromput a les 16.00h a causa del fort vent i dos busos van recollir 
els passatgers i treballadors. 
 
Davant les previsions meteorològiques i la declaració de prealerta i alerta del 
PROCICAT, les empreses operadores van programar els seus recursos propis i 
externs, així com la coordinació de les accions i la informació amb el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el CECAT. 
 
 
Afectació a la xarxa de carreteres catalanes 
Les incidències a les carreteres catalanes han estat les següents:  

 
Dissabte 24 de gener  
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• C-17 (pk 26+000), entre La Llagosta i l’Ametlla, per caiguda d’arbres (3,25 
hores d’afectació en sentit Barcelona amb talls totals esporàdics). 

• C-55 (pk 22+400), a Castellgalí, per caiguda d’arbres (5,46 hores 
d’afectació, amb desviament del trànsit per l’interior de la població). 

• GI-540 (pk 3+000 al 8+000), entre l’Estanyol i Bonmatí, per caiguda 
d’arbres (1,16 hores d’afectació, tallada). 

• C-37 (pk 69+000 al 75+000), a Òdena, per el perill de caiguda d’arbres. 
(1,21 hores d’afectació, tallada). 

• C-14 (pk 14,000 al 15,500), entre Reus i Alcover, per obstacles a la via 
(1,36 hores d’afectació, tallada en sentit sud amb desviament senyalitzat). 

• C-241c (pk 6,000 al 9,000), a Sant Martí de Tous, per caiguda d’arbres 
(3,05 hores d’afectació, tallada). 

• C-242, entre Les Borges del Camp i Alforja, per caiguda d’arbres (6,00 
hores d’afectació, amb tall total al principi). 

• BP-2121 (pk 28+000), a La Llacuna, per caiguda d’arbres (19,07 hores 
d’afectació amb alguns talls totals). 

• BP-1417 (la Rabassada), entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, per 
arbres a la via: sense cap incidència registrada en el trànsit, però amb un 
entorn molt afectat. 

 
Diumenge 25 de gener 
• T.243 (pk 0+000 al 12+000), entre Conesa i Vallfogona de Riucorb, per 

arbres a la via (5,45 hores d’afectació), amb passos alternatius. 
 
 
Diumenge i dilluns van continuar les tasques de neteja en alguna de les vies 
afectades però sense incidència de trànsit. 
 
Afectació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat 
Durant el matí de dissabte es van produir 17 incidents greus per caiguda 
d’arbres, amb la conseqüent afectació de la plataforma de via i molt 
especialment de la catenària. 10 d’aquestes incidències van ser a la línia 
Llobregat-Anoia i 7 a la línia del Vallès. 
 
A causa d’aquestes incidències externes, des de dissabte al migdia i fins a la 
finalització del servei, la situació en aquestes línies va ser la següent: 
 
- Línia del Vallès:  

•  Servei interromput entre Sarrià i Sant Cugat.  
•  Servei interromput entre Sant Cugat-Sabadell-Terrassa.  
•  Servei normal entre Plaça Catalunya i Sarrià i/o Reina Elisenda i en el 
ramal del Tibidabo. 

 
- Línia Llobregat-Anoia: 

• Servei interromput entre Igualada i Sant Esteve Sesrovires 
• Servei interromput entre Manresa i Olesa de Montserrat. 
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• A darrera hora de la tarda de dissabte es va poder restablir el servei 
entre Sant Esteve Sesrovires i Vallbona d’Anoia. 

 
Després de treballar tota la nit i havent realitzat proves sense passatgers, entre 
les 7.30h del matí i el migdia de diumenge es van anar restablint tots els 
serveis de forma gradual. El servei es va normalitzar a les 12h 
aproximadament. 
 
Altres afectacions 
També es va interrompre el Cremallera de Núria entre Queralbs i Ribes de 
Freser per caiguda massiva d’arbres i es van evacuar 100 passatgers amb 
l’ajut de bombers. Es va tancar la instal·lació Olesa-Esparraguera pel vent, el 
Funicular de Vallvidrera per caiguda d’arbres i el Funicular de Gelida per manca 
de subministrament elèctric.  
Un total de 5.425 clients es van veure afectats durant el període de tancament 
a la línia del Vallès i 2.315, a la línia Llobregat-Anoia. 
 
Accions impulsades per donar resposta al temporal 
 
Durant les incidències 122 persones d’atenció al client i 55 persones de 
manteniment (personal extern i propi) van treballar per donar resposta a les 
incidències provocades pel temporal. 
 
- Serveis substitutoris d’autobús: 
 

 Sarrià-Sant Cugat cada 20 minuts (per túnel de Vallvidrera) 
 Servei autobús Sarrià-Vallvidrera 
 Olesa –Esparraguera 
 Gelida 

 
 
Afectació de la xarxa d’Adif 
A causa, sobretot, de la caiguda d’arbres i d’altres objectes a la via, es van 
produir incidències en gran part de les infraestructures sota titularitat d’ADIF. 
Aquestes incidències van afectar els serveis de Rodalies, de Regionals, de 
llarga distància i de l’AVE.   
 
ADIF va mobilitzar tots els seus equips de manteniment per tal de resoldre en 
el menor temps possible les incidències, i va participar en les reunions del 
CECAT garantint la comunicació i la coordinació de les accions emprades. A 
banda de les incidències i amb caràcter preventiu es va fixar, durant el període 
del temporal, una limitació de velocitat de 60 km/h en els serveis de mitja i 
llarga distància, i de 160 km/h en la línia de l’AVE. 
 
En el moment de major concentració d’incidències, que va ser al migdia i 
primera hora de la tarda de dissabte, les afeccions van ser: 
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• A partir de les 12.30h circulació ferroviària queda interrompuda a les 
línies 2, 4, 7 i 10 de rodalies i als serveis de mitja distància Barcelona-
Girona- Portbou i Barcelona-Sant Vicenç de Calders-Tarragona. A les 
17.40h es va restablir el servei a la línia 2 nord (Barcelona-Maçanet) i 
també el servei de mitja distància Barcelona-Girona-Portbou. Pel que fa 
les altres línees, a les 13.20h es va restablir la circulació a la línia 2 sud 
(Barcelona- Vilanova-Sant Vicenç de Calders) i la línia 10 (Barcelona-
Aeroport), així com els serveis de mitja distància Barcelona-Tarragona. 

 
• Des de les 14h es suspèn el servei de mitja distància entre Lleida i la 

Plana-Sant Vicenç de Calders. 
 

• Des de les 15h es va prestar servei substitutori per carretera al tram 
Ribes de Freser-Puigcerdà de la línia C3. El trajecte Ribes -Barcelona es 
prestà amb servei de tren. 

 
• A partir de les 15.30h queda interrompuda la circulació ferroviària entre 

Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant, fet que va afectar la circulació dels 
trens de llarga distància Barcelona-València i els serveis de mitja 
distància Barcelona-Tortosa. 

 
Al llarg de darrera hora de la tarda i molt específicament a l’inici del servei, es 
van anar restablint gradualment les afectacions. El diumenge al mati únicament 
es mantenien afectacions a  la línia Manresa-Lleida i al tram entre Móra la Nova 
i Reus amb servei substitutori d’autobús. 
 
Incidències sobre el transport pesant 
 
Les autoritats franceses van prohibir, com a forma preventiva, la circulació de 
transport pesant i per aquest motiu es va tancar l’accés a aquest tipus de 
vehicles pel pas fronterer de la Jonquera. Això va provocar una acumulació 
d’uns 3.000 camions que, el CECAT va desviar cap a àrees d’aparcament de la 
Jonquera i Vilamalla. Un cop aquestes àrees van estar plenes, es van 
començar a desviar també als aparcaments del circuit de Montmeló. 
 
Des del CECAT es van habilitar serveis d’atenció als transportistes i es van 
organitzar serveis d’autobús per connectar-los amb Granollers, que era la ciutat 
més propera. Les autoritats franceses van obrir el pas fronterer a les 23h de 
dissabte, per la qual cosa i es va normalitzar gradualment la situació durant la 
nit. Diumenge no es va produir cap problema perquè les autoritats franceses 
van aixecar amb caràcter excepcional la prohibició habitual de circular camions.  
 
Afectació de l’aeri de Montserrat 
 
Ahir dilluns, l'Aeri de Montserrat va començar el servei a les 8.45 hores, com és 
habitual en les circumstàncies actuals i va tenir un funcionament normal fins 
que, a les 16.00 hores, el vent va impossibilitar mantenir el servei. 


