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El Govern treballa per restablir la normalitat en la 
xarxa viària i ferroviària i el subministrament elèctric  
 

• Continua havent problemes de subministrament elèctric, sobre tot 
a la demarcació de Girona 

 
• Red Elèctrica confia en normalitzar la situació en un període de 4 

hores 
• Uns 10.000 camions encara resten estacionats als aparcaments 

habilitats pel Servei Català de Trànsit fins que es normalitzi la 
circulació 

 
• Protecció Civil manté activada l’emergència 2 del Pla Neucat, així 

com les alertes del Procicat per risc de vents, estat de la mar i risc 
d’allaus 

 
El Govern de la Generalitat continua treballant per restablir la normalitat en la 
xarxa viària i ferroviària i en el subministrament elèctric en les zones que 
encara no tenen llum, després del temporal que ha afectat Catalunya des del 
passat diumenge a la nit. S’està treballant en col·laboració amb les empreses 
per subministrar equips electrògens a grups sensibles: centres de salut i 
empreses de telecomunicacions (telefonia fixa i mòbil) per tal que tots puguin 
tornar a prestar els seus serveis amb la màxima normalitat possible. 
 
Les empreses Red Elèctrica i Fecsa Endesa han informat al Consell Assessor 
del pla d’emergències que esperen donar solució a la manca de 
subministrament elèctric durant el dia d’avui. 
 
També s’ha intensificat la retirada de vehicles abandonats, i la neteja de vies, 
sobretot de la NII al seu pas per Girona. Prop de 1.000 bombers estan 
treballant, s’ha doblat el personal de guàrdia i han augmentat un 20% els 
vehicles lleugers per reforçar les actuacions a Girona 
 
La Direcció General de Protecció Civil manté activada l’emergència 2 del pla 
Neucat, i la fase d’alerta del Procicat per risc de vents, estat de la mar i allaus. 
La previsió meteorològica tendeix a millorar i s’espera que comenci a disminuir  
l’onatge que es registra a les costes, que han tingut una punta d’onada de 5 
metres front a la costa de Begur. 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una entrada d’aire fred en les 
pròximes hores que pot registrar les temperatures més baixes la nit de 
dimecres a dijous, amb termòmetres que poden baixar fins als -10 graus 
negatius a l’interior i els zero graus al litoral. 
 
Subministrament elèctric 
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Segons informa Fecsa-Endesa , hores d’ara, continuen els problemes de 
subministrament elèctric en 122 municipis. Segons han informat al Consell 
Assessor del pla, Red Elèctrica i Fecsa Endesa confien normalitzar la situació 
durant el dia d’avui. A hores d’ara, 14 línies continuen fora de servei.  
 
 
Xarxa viària 
Segons el  Servei Català de Trànsit, pel que fa a la xarxa viària, continuen 
afectats 149 trams de carretera, dels quals 31 estan tallats a la circulació.  
D’altra banda, s’ha obert l’AP7 en els dos sentits de la marxa entre Maçanet 
de la Selva i la Jonquera. Els peatges de l’AP7 són gratuïts entre Vilafranca 
Sud i la Jonquera. 
 

 
BARCELONA (43 trams de via afectats, 15 tallats):  

 
19 trams tallats: N-II (Tordera), C-61 (Arenys de Mar), C-153 (Santa 
Maria de Corcó), C-37z (Castellfollit del Boix), BV-5011(Badalona), BV-
5114 (Sant Celoni), B-110 (Bruc), B-122 (Terrassa), B-500 (Badalona),  
BP-1121 (Monistrol de Montserrat), BP-1432 (Bigues i Riells), BV-1001 
(Sant Martí Sesgueioles), , BV-1415 (Cerdanyola del Vallès), BV-1462 
(Barcelona-Sant Cugat del Vallès), BV-4024 (Bagà) 
 
3 trams restricció camions: C-16 i C-58 (Vacarisses) I C-25 (Sallent-
Santa Maria d’Oló). 
 
 

GIRONA (26 trams de via afectats, 12 tallats):  
 
14 trams tallats: N-II (Jonquera i Caldes de Malavella-Bàscara ), C-31 
(Castell-Platja d’Aro), C-35 (Maçanet-Llagostera), C-63 (Vidreres), C-65 
(Cassà de la Selva), C-66 (Palafrugell-Besalú), C-38 (Molló i Sant Joan 
de les Abadesses), GI-503 (Darnius), GI-614 (Roses), GI-660 (Bisbal 
d’Empordà) 
 
2 trams restricció camions: A-2 (Caldes de Malavella) i A-26 (entre Olot 
i Besalú) 
 
12 trams cadenes . 
 

LLEIDA (74 trams de via afectats, 0 tallats) 
 
 
1 tram  restricció camions: C-55 (Riner- Solsona). 
 
74  trams cadenes. 
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TARRAGONA (6 trams de via afectats, 4 tallats) 

 
4 trams tallats: C-241b (Santa Coloma de Queralt), C-242 (Cornudella 
de Montsant), TP-2311 (Cabra del Camp), T-233 (Solivella) 
 
1 trams restricció camions: C-44 (Hospitalet de l’Infant) 
 
1 tram cadenes. 

 
 
Xarxa ferroviària 
Segons informa RENFE, s’ha normalitzat el servei ferroviari al tram Blanes – 
Maçanet. D’altra banda, Es manté suspès el servei de Media Distancia a la 
línia Barcelona – Girona – Portbou per arbres a la via. 
 
Pel que fa, a la línia R1 de Rodalies, s’ha suspès el servei entre Vilassar i 
Mataró per fort onatge a la zona del Maresme. En aquest tram s’està donant 
servei alternatiu per carretera. La resta de línies de Rodalies funcionen amb 
servei de trens encara que s’estan produint retards de 30 minuts de mitjana. 
 
Els viatgers afectats en trens detinguts al trajecte han passat la nit en 
poliesportius i centres cívics de poblacions properes i s’estan traslladant amb 
mitjans alternatius fins a la seva destinació 
Serveis de Rodalies 
 
Línia R1: (Molins – Maçanet per Mataró):  
 

 Servei normalitzat al trajecte Blanes – Maçanet, pel que ja s’efectua tot 
el servei de la línia R1 en tren.  

 
 D’altra banda, al tram Vilassar – Mataró es circula  en via única a causa 

del fort onatge existent que afecta una de les vies en aquesta zona. 
Davant les previsions de temporal de vent  a la zona del Maresme, 
Renfe ha activat un dispositiu preventiu d’autocars per si fos necessari 
establir un servei per carretera  

 
A la resta del servei de Rodalies es presta el servei habitual en tren encara 
que s’estan produint retards de 30 minuts de mitjana.  
 
Media i Llarga Distància 
Es manté suspès el servei de Media Distancia de la línia Barcelona – Girona – 
Portbou per falta d’alimentació el tram a la part nord de la línia (Maçanet – 
Girona – Portbou). Per aquest motiu, els serveis de Llarga Distància que 
enllacen Barcelona amb França no presten servei. D’altra banda, degut també 
a les condicions climatològiques adverses, el servei alternatiu per carretera 
programat per obres al tram Calaf – Manresa resta suspès.  
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Trens detinguts durant el dia d’ahir 
Els viatgers dels trens de Media Distancia detinguts a Sant Celoni, Sils, 
Fornells, Sant Miquel de Fluvià i Ripoll van ser traslladats a poliesportius i 
centres cívics de poblacions properes o hotels de la zona. Per la seva banda, 
els viatgers de Maçanet van ser traslladats a un poliesportiu de Maçanet i Sant 
Celoni i la resta van tornar en tren de Rodalies amb destinació Barcelona, una 
vegada es va restablir el trànsit Barcelona – Granollers – Maçanet. A hores 
d’ara, el tren Talgo amb sortida ahir dia 8, Barcelona (8.45h)-Montpellier 
(13.22), amb 104 viatgers a bord, està aturat a Cerbere a l’espera de ser 
evacuats per les autoritats policials franceses i SCNF, la companyia francesa 
ha informat que la previsió per evacuar els viatgers és a les 11.30 hores, quan 
seran traslladats en mitjans alternatius de transport fins a destinació. Els 
viatgers del tren, que han passat la nit a dins, estan atesos per la tripulació de 
Renfe, la Gendarmerie i Policia francesa que els han dotat de menjar i 
mantes, la calefacció del tren ha estat en funcionament en tot moment.  
 
Els viatgers dels serveis detinguts a Sant Martí de Centelles van continuar en 
el seu tren quan a les 22.45 hores es va recuperar la circulació ferroviària al 
tram La Garriga – Vic – Ripoll.  
 
Així mateix, els viatgers que es trobaven en estacions de les línies afectades 
s’han traslladats diferents equipaments habilitats com poliesportiu, casals i 
centre cívics amb col·laboració amb el Ajuntaments de la zones afectades. 
S’està traslladant els viatgers que han hagut de passar la nit fora de casa fins 
la seva destinació.  
 
A les estacions de Sant Andreu Arenal, Passeig de Gràcia i Clot, així com a 
les principals estacions de les línies afectades es van distribuir begudes i 
entrepans entre els viatgers que es trobaven en les mateixes. L’estació de 
Barcelona-Sants també s’ha mantingut operativa durant la nit.  
 
Renfe va informar de les incidències provocades per les condicions 
climatològiques adverses a través de personal d'atenció al client i megafonia 
de trens i estacions. Adif, ha mobilitzat més de 150 operaris i tota la 
maquinària disponible per tal de reparar els danys a causa de les condicions 
climatològiques adverses.  
 
Ferrocarrils de la Generalitat 
Línia Barcelona-Vallès: suprimides les línies S5 (Sant Cugat) i S5 (Rubí). La 
línia L6 només ofereix servei de trens llançadora entre Sarrià i Reina Elisenda. 
Per compensar, els trens de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) s'aturen a 
totes les estacions de la zona urbana. Aquest servei es mantindrà així tot el 
dia. 
  
L'objectiu de les supressions és descongestionar la línia i evitar més risc 
d'incidències donat que encara queda molta neu a la via. 
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El Funicular de Vallvidrera està fora de servei. Es dona servei alternatiu amb 
microbusos. 
  
Línia Llobregat-Anoia: servei normalitzat. També s'ha reprès el servei del 
Funicular de Gelida i de l'Aeri d'Olesa a Esparraguera. 
  
Continuen fora de servei els funiculars de Montserrat (Sant Joan i Santa 
Cova). 
  
En canvi, cremallera de Montserrat i cremallera de Núria funcionen 
normalment. 
 
 
Rutes escolars afectades 
Segons que informa el Departament d’Educació, actualment hi ha uns 168.542 
alumnes que s’han vist afectats pel temporal arreu de Catalunya. Avui dimarts, 
encara romanen 486 centres escolars tancats i s’han suspès 870 rutes 
escolars. 
 
Girona  

• Alumnes afectats: 36.991 
• Centres tancats: 83 
• Rutes tancades: 263 
 

 
Catalunya Central 

•  Alumnes afectats: 31.270 
• Centres tancats: 139 
• Rutes tancades: 166 

 
Tarragona  

• Alumnes afectats: 416 
• Centres tancats: 5 
• Rutes tancades: 9 

 
Terres de l’Ebre  

• Alumnes afectats:0 
• Centres tancats: 0 
• Rutes tancades: 0 

 
Lleida  

• Alumnes afectats: 853  
• Centres tancats: 10 
• Rutes tancades: 48 
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Baix Llobregat  
• Alumnes afectats: 22.245 
• Centres tancats: 67 
• Rutes tancades: 29 
 

Maresme-Vallès Oriental 
• Alumnes afectats:  17.950 
• Centres tancats: 42 
• Rutes tancades: 110 

 
Vallès Occidental:  

• Alumnes afectats: 29.520 
• Centres tancats: 70 
• Rutes tancades: 190 

 
Barcelona comarques 

• Alumnes afectats: 4.450  
• Centres tancats: 16  
• Rutes tancades: 55 
 

Consorci d’Educació de Barcelona  
• Alumnes afectats: 24.847 
• Centres tancats: 54 
• Rutes tancades: 0 

 
 
 
Serveis sanitaris 
Activitat del 061 
Des de les 10:00 hores del dia 8 fins a les 8:00 hores del dia 9 de març, el 
Centre 
Coordinador Sanitari del SEM ha rebut 5.534 trucades, el 98,98% de les quals 
han estat ateses. Cal destacar que el mateix dia i en la mateixa franja horària 
de l’any 2009 es varen rebre 3.634 trucades. La franja horària de les 18:30 
hores a les 19:00 hores va ser la més critica i el nivell d’atenció va ser d’un 
87% de les trucades. 
 
Activitat del Sanitat Respon 
Durant les primeres hores de l’activació del CECAT, el Servei Sanitat Respon 
va augmentar les trucades rebudes un 39% en relació al període comparable 
de l’any anterior. Així, l’any 2009 es van rebre 1.857 trucades i el 2010 les 
trucades han estat 3.027 dins la mateixa franja horària. 
 
Situació del territori 
A hores d’ara, no hi ha hagut incidències destacables en el Territori. Les 
Regions Sanitàries més afectades pel temporal han estat Girona, on la 
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situació està en vies de solució, i Barcelona, on està pràcticament restablerta 
la normalitat. 
 
Incidències sanitàries a Girona 
Arran de la nevada del dia 8 de març, des dels Serveis Territorials de Salut a  Girona 
s’informa de les incidències següents: 
 

Atenció primària 
Dels CAP de les 41 ABS de la Regió Sanitària Girona, 12 funcionen 
amb normalitat; la resta no disposen de llum ni telèfon, però presten els 
serveis d’atenció continuada. Des del Departament de Salut s’estan fent 
gestions amb les companyies elèctriques per proveir de grups 
electrògens tan aviat com sigui possible. 
 
Hospital Trueta 
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta està treballant 
gairebé amb total normalitat després del temporal de neu d’ahir, i 
només presenta problemes la línia telefònica, que funciona de manera 
irregular. L’electricitat està abastida per la planta de cogeneració pròpia, 
de manera que no hi ha diferència amb el subministrament habitual per 
xarxa. A hores d’ara, l’activitat assistencial funciona al 100% i s’atenen 
tots aquells pacients que vénen. 
 
Amb tot, les consultes externes del Centre d’Especialitats Güell han 
hagut de ser anul·lades per manca d’electricitat. Tots els pacients que 
avui tenien programada visita es reprogramaran properament. 
 
Durant el dia d’ahir, des del mateix centre es van coordinar les altes i el 
trasllat a domicili juntament amb el Consorci del Transport Sanitari de 
Catalunya d’aquells pacients que viuen en zones on hi havia millors 
comunicacions. 
 
Als pacients que tenien tractaments ambulatoris se’ls va gestionar 
l’allotjament en un hotel proper a l’Hospital, tot i que alguns d’ells es van 
estimar més quedar-se al mateix centre sanitari. Des del Trueta s’ha 
acollit i garantit l’aliment tant a aquests pacients i els seus familiars com 
els professionals que van haver de fer nit al centre. La cafeteria ha 
funcionat durant tota la nit. 
 
Altres hospitals 
L’Hospital de Palamós funciona amb grups electrògens i té assegurat el 
subministrament de combustible. L’Hospital ha desprogramat les 
consultes externes i les intervencions quirúrgiques programades. 
A l’Hospital de Santa Caterina de Salt funciona amb normalitat, tot i que 
s’han desprogramat visites de consultes externes. 
 
Els Hospitals de Blanes i Calella han desprogramat les intervencions 
quirúrgiques i funcionen amb grup electrògen. 
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L’Hospital Sant Jaume d’Olot, l’Hospital de Campdevànol i l’Hospital de 
Figueres funcionen amb normalitat. 
 
 
Altres serveis 
Al llarg del dia d’ahir i d’avui s’han garantit totes les diàlisis 
programades, amb l’ajuda, en determinats casos, del cos de Bombers. 

 
 
 
Cossos d’emergència i seguretat 
Pel que fa a Mossos d’Esquadra, en cada torn de treball s’han activat 750 
patrulles (1500 persones) entre trànsit i seguretat ciutadana, als quals s’han 
sumat els reforços dels efectius destinats a les sales de control, oficines de 
suport..etc. En total, amb la suma dels 3 torns, han treballat uns 7.000 mossos 
que ahir van fer unes de 1.500 actuacions i avui més de 800 fins a les 12h.  
 
Entre ahir i avui s’han atès més de 58.000 trucades al 112. El telèfon 
d’informació ciutadana, 012, ha atès, per la seva banda, més de 56.400 
trucades amb motiu del temporal, 14.500 de les quals han estat en el dia 
d’avui.  
 
Creu Roja ha atès més de 2.500 persones que han estat reallotjades durant la 
nit, se’ls ha facilitat mantes i aliments.  
 
 
CONSELLS PER NEVADES ALS CIUTADANS 
  
La Direcció General de protecció Civil de la Generalitat també recomana a la 
ciutadania: 
  
• cal fer seguiment de les condicions meteorològiques a través dels 

mitjans de comunicació 
 
• cal extremar les precaucions en cas d’haver d’agafar el cotxe. Si us hi 

heu de desplaçar, i abans d’iniciar qualsevol trajecte, informeu-vos de les 
rutes a seguir, i de l’estat de la xarxa viària a través de: 

            - telèfon d’informació ciutadana, 012 
            - web del Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit 
                        - portal de la mobilitat: www.mobilitat.net 

• el web www.gencat.cat/hivern/nevades/cat/, en què també 
podreu conèixer les prediccions meteorològiques 

• Consells a la població sobre riscos d’aiguats i nevades: 
www.gencat.cat/interior/emergencies/plans/riscos/index.htm 

 
• trucar al telèfon 112 per a qualsevol tipus d’emergència. 
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- En cas de trobar neu i gel a la calçada, cal extremar les mesures de 
seguretat en la conducció. Reduïu la velocitat i eviteu frenar bruscament i 
seguiu les marques deixades pels altres vehicles, per tal d’evitar lliscades. 
També és molt important que augmenteu la distància de seguretat, ja que es 
necessita més espai per aturar totalment el cotxe un cop es frena, i no 
avanceu a la resta de vehicles. 
  
 - D’altra banda, per tal de fer front a eventuals condicions meteorològiques 
adverses, és convenient: 

• disposar de cadenes, llanterna, manta de viatge i aigua al vehicle,  
• comprovar l’estat dels frens, els pneumàtics i els llums del vehicle,  
• portar el dipòsit de benzina ple i reposar el líquid anticongelant. 

  
- A més, davant la formació de plaques de gel a la via pública, no només els 
conductors sinó també els vianants cal que extremin les precaucions. 
 
Consells generals davant les ventades o vents forts 
 
• Si us trobeu a casa 
 
- Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. 
- Eviteu deixar objectes no estàtics a les façanes i terrasses, com testos o 

altres objectes, per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i 
provocar un accident. 

 
• Si sou a l’exterior 
 
- No pugeu a llocs alts exposats al vent, com bastides i altres construccions 

externes. 
- Si sou a zones de muntanya extremeu les precaucions i eviteu totes les 

activitats amb foc. 
 
• Si heu de viatjar 
 
- Abans de desplaçar-vos consulteu les prediccions meteorològiques i 

l’estat de les carreteres. Si hi ha predicció de vents forts eviteu els 
desplaçaments per carretera.  

- Si és imprescindible desplaçar-vos: tingueu molta precaució perquè us 
podeu trobar obstacles a la via, cal alentir la marxa i ser prudent en els 
avançaments. 

- Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les 
precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar. 

 
Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d’autoprotecció. Escolteu 
la ràdio i la televisió i consulteu els webs d’informació meteorològica i viària: 
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• Portal de la mobilitat: www.mobilitat.net 
• Servei Català de Trànsit: www.gencat.cat/transit 
• Servei Meteorològic de Catalunya: www.meteo.cat 
 
 
                           
 

 
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de 

Comunicació de la Direcció General de Protecció Civil: 
premsa.protecciocivil@gencat.cat   

Tel. 93 554 26 23 
 
 


