
L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat tres
poliesportius i pàrkings municipals per a les persones
que no puguin sortir de la ciutat pels problemes de la
xarxa viària metropolitana
ACTUALITZADA 22.30H

• Demà se suspenen les classes a les escoles ubicades per sobre de la Ronda
de Dalt

• El metro funcionarà tota la nit. Transports Metropolitans de Barcelona confia
poder restablir el servei d'autobús a les 6 del matí amb plena normalitat 

• Des de l'Ajuntament s'ha acordat amb 50 hotels de la ciutat bloquejar prop
de 3.000 places amb preus especials per a les persones que necessitin
pernoctar a Barcelona. La llista d'hotels col·laboradors es podrà consultar a
www.bcn.cat i al telèfon 010 

• Més de 522 agents de la Guàrdia Urbana i 44 patrulles dels Mossos
d'Esquadra s'han desplegat a tota la ciutat per informar els ciutadans de les
alternatives de mobilitat, i recomanen utilitzar vies com la Gran Via de les
Corts Catalanes i l'avinguda Meridiana per entrar i sortir de la ciutat i evitar
les Rondes 

• Continuen tallades les carreteres de Vallvidrera, l'Arrabassada, i la carretera
d'Horta a Cerdanyola així com diferents vies de la ciutat. 

• Es recomana als ciutadans restringir al màxim els desplaçaments, tant a peu
com en vehicle privat; extremar les precaucions en elements exteriors i
activitats l'aire lliure, i limitar l'accés a les zones directament afectades per
l'emergència, tant a la muntanya com a la zona litoral 

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha comparegut aquest vespre al CECOR, al
Centre de Coordinació d'Emergències del carrer Lleida per informar de les evolucions
de la nevada i el dispositiu que s'ha activat a la ciutat per restablir la normalitat. 

L'Ajuntament de Barcelona manté activat el Pla d'Emergència Municipal per Neu i Gel
en Fase d'Emergència per Nevades, des d'aquesta passada nit a les 00:30 hores.
També està activat en fase d'alerta el pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades
des de les 19.00 hores. 

Segons ha informat l'alcalde "hem donat instruccions a l'Institut Municipal d'Educació
perquè a les escoles que estan per sobre la Ronda de Dalt no sigui dia lectiu demà
perquè no podem garantir els efectes que tindran les ventades en les properes hores".
L'alcalde també ha informat que "està previst que els autobusos tornin a restablir el
servei a partir de les 6 del matí amb tota normalitat i ha destacat que el servei elèctric,
d'aigua i de gas no ha patit incidències". 

Davant de les afectacions per la neu i els problemes viaris a la xarxa metropolitana,
l'Ajuntament ha habilitat tres poliesportius municipals per allotjar fins a 1500 persones
que no hagin pogut sortir de la ciutat aquesta nit, i 1.000 places en aparcaments
municipals pròxims als poliesportius.  
"Volem garantir que els ciutadans de Catalunya, si finalment no poden sortir de
Barcelona, es puguin quedar en condicions a la nostra ciutat", ha sentenciat l'alcalde. 

LLISTA DE POLIESPORTIUS
- Poliesportiu Bac de Roda, rambla Guipúscoa 25 
- Poliesportiu Vall d'Hebron, Passeig Vall d'Hebron 176 



- Poliesportiu de l'Estació del Nord, carrer Nàpols 42 

Els poliesportius s'obriran al públic a les 22.00h i tenen capacitat per 1.500 persones.
Es facilitarà gratuïtament a totes les persones afectades mantes i entrepans per
passar-hi la nit. 

LLISTA D'APARCAMENTS 
- Rius i Taulet 
- Garcia Faria 
- Fòrum 
- Vall d'Hebron 
- Estació del Nord 

Per aquelles persones que han quedat atrapades a les Rondes, la Guàrdia Urbana
habilitarà sortides per obrir pas cap a diferents aparcaments municipals gestionats per
B:SM on es podran deixar els cotxes gratuïtament 24 hores. En total s'han habilitat
1.000 places d'aparcament. 

Tota la informació detallada dels poliesportius, aparcaments i hotels disponibles estarà
disponible al telèfon d'informació municipal 010 i a la web www.bcn.cat. 

Segona opció, els hotels col·laboradors 
Des de l'Ajuntament s'ha acordat amb 50 hotels de la ciutat bloquejar prop de 3.000
places amb preus especials per a les persones que necessitin pernoctar a Barcelona.
La llista d'hotels col·laboradors es podrà consultar al telèfon 010. Els preus que hauran
de pagar els usuaris oscil·len entre els 40 i 63 euros per l'habitació doble. 

S'allarga el servei de metro durant tota la nit 
Transports Metropolitans de Barcelona allargarà el servei de Metro durant tota la nit,
per oferir una alternativa de mobilitat a la ciutat. En aplicació dels protocols interns per
a situacions de neu, s'han pres mesures per assegurar el bon funcionament de les
instal·lacions tècniques situades a cel obert, en coordinació amb els ajuntaments que
han activat els plans bàsics municipals d'emergència. 

Suspesa la circulació d'autobusos fins que millorin les condicions
meteorològiques 
El servei de totes les línies d'autobús de la ciutat ha quedat suspès a les 16:50 hores i
es preveu que pugui recuperar la normalitat a les 6 del matí de demà dimarts. 

Les restriccions a la circulació d'autobusos han anat evolucionant al llarg del matí. A
primera hora, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha impedit la circulació de vehicles a la
zona de Collserola. Per aquest motiu avui no han funcionat les línies de Bus del Barri
del Tibidabo (111), Mas Guimbau (118) i El Rectoret (128). 

La persistència de la nevada ha fet que a les 12 del migdia es restringís la circulació
d'autobusos per damunt de la ronda de Dalt, cosa que ha obligat a limitar els
recorreguts de les línies 10, 19, 76, 112 i 119. 

Més tard, a les 15:35 hores, els gruixos de neu acumulats han fet necessari ampliar la
zona de restricció de circulació d'autobusos, que ha quedat delimitada pels carrers
Manuel Girona, ronda del Mig, Mare de Déu de Montserrat i Via Júlia, amb tendència a
baixar. 

L'empitjorament de la situació ha fet que a les 16:50 hores es comencés la retirada de
tots els vehicles a les cotxeres. 



Es preveu restablir el servei, en la mesura que millorin les condicions de circulació, en
les línies en què sigui possible amb garanties de seguretat. 

Vehicles llevaneu i escampadors de sal en marxa 
En les properes hores 6 noves màquines llevaneus se sumaran als 17 vehicles que ha
mobilitzat Medi Ambient amb pales llevaneu i escampadors de sal i que han estat
treballant al llarg de tot el dia d'avui. Des que s'ha activat l'alerta, que han anat
escampant sal pels punts habituals de la zona alta i a partir de 5:30 (quan la cota de
neu ha baixat a 500m) també a les carreteres de la part alta, on ha nevat. Els Bombers
de Barcelona compten amb dues pales llevaneus que se sumen a les de Medi
Ambient, i que es poden acoblar en cas necessari als vehicles de Bombers.

A la ciutat hi ha 94 contenidors de sal distribuïts per la zona alta, amb un total de 800
litres de capacitat. Fins ara els equips de Medi Ambient havien escampat 30 tones de
sal. 

Especial atenció a la mobilitat 
La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han reforçat els efectius al carrer, per
minimitzar els efectes de la nevada en la circulació i per facilitar les tasques dels
vehicles de Neteja. 

A hores d'ara hi ha tallades les següents vies: Avinguda Pearson, Avinguda de
Pedralbes, Avinguda J.V Foix , alguns punts de Montjuic, algunes vies de la part alta
de Collserola, carrer Mandri i Carretera de l'Arrabassada, carretera d'Horta a
Cerdanyola, Avinguda de Vallbona i la carretera Alta de Roquetes. En algunes vies
importants ja s'ha restablert la circulació. 

La Guardia Urbana recomana utilitzar la Gran Via i l'Avinguda Meridiana per entrar i
sortir de la ciutat i evitar les Rondes. Agents de la policia local es troben a les entrades
i sortides de les vies ràpides per gestionar l'accés de vehicles a aquestes vies. 

En total estan treballant en aquest dispositiu especial 82 comandaments de la Guardia
Urbana, 522 agents, 44 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 118 efectius dels Bombers
de Barcelona. 

Els Bombers han realitzat 51 serveis relacionats amb la neu i el vent i n'han derivat 75
cap als serveis de Parcs i Jardins per la retirada de branques caigudes. 

Serveis Socials, activats 
Aquest vespre han sortit al carrer els equips d'emergència que detecten les persones
sense sostre, informant-les de la possibilitat d'allotjar-les en un centre de la xarxa de
sense sostre i acompanyant-les fins el mateix centre. 

En total 30 persones treballen en l'operatiu on hi ha mobilitzats 6 vehicles. El Centre
d'Acàcies està preparat per atendre totes les persones que vulguin acollir-se al servei. 

El Servei d'Atenció Domiciliaria, de Teleassistència i d'àpats a domicili no han patit al
llarg del dia d'avui cap incidència remarcable. 

Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial del carrer Iradier dormiran aquesta nit a
les instal·lacions del centre i Serveis Socials els han facilitat mantes i sopar. 



Afectació a la zona litoral 
El temporal també està afectant la zona litoral. És per això que a les 16 hores s'ha
hissat la bandera vermella a les platges de BCN (Barceloneta i Bogatell) per tal de
prevenir riscos. La bandera vermella significa que està prohibit el bany. 

A la zona litoral cal mantenir la prevenció d'allunyar-se de les platges, espigons i
també de punts baixos que puguin veure's afectats per eventuals marees onatge. 

En aquestes condicions el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar a
les persones que es trobin a la vora. Per aquest motiu es prohibeix l'accés a les zones
de platges així com la practica de qualsevol activitat esportiva. 

Es comunica que els accessos als diferents espigons de Ciutat Vella i Sant Martí estan
tancat i Protecció Civil ordenarà el tancament dels restaurants del front marítim en cas
que sigui necessari. 

En el cas dels ports i clubs nàutics, s'aconsella que es prenguin les mesures adients
pel que fa als amarratges d'embarcacions i a la navegació. Convé també informar-se
de les condicions meteorològiques de la zona a la qual ens desplacem
(http://www.meteocat.com). 

Recomanacions en cas de vents forts 
En cas d'alerta per vent, es recomana extremar al màxim la precaució en la realització
d'activitats a l'aire lliure, especialment pel que fa activitats de muntanya i en les zones
arbrades. També és convenient evitar deixar testos o elements decoratius a les
terrasses i recollir tendals i assegurar els elements exteriors que puguin sortir volant
com persianes. 

Mentre es mantingui activada la situació d'emergència, cal que tots els centres docents
s'abstinguin de realitzar qualsevol tipus d'activitat a l'aire lliure. S'aconsella abstenir-se
de pujar en bastides sense mesures de protecció adients i evitar situar-se sota
cornises, murs o arbres que puguin arribar a causar un despreniment i prendre
precaucions davant d'edificacions en construcció o en mal estat. Així mateix, es
recomana tancar portes i finestres i baixar completament les persianes. 

En el cas de desplaçaments per carretera, si cal circular, cal extremar les precaucions,
sobretot en autopistes i vies ràpides, especialment pel que fa a camions i caravanes.
Cal també extremar les precaucions davant la possibilitat de trobar obstacles a la via i
informar-se abans de l'estat de la xarxa viària trucant al telèfon d'informació ciutadana
012 o al web del Servei Català de Trànsit (http://www.gencat.net/transit/). 

A les 19:00 hores el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per Ventades ha quedat activat
fase d'alerta operativa. 
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