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Efectes del temporal Glòria 

Les conseqüències del temporal provocades per la borrasca Glòria al municipi de Molins de Rei 
han estat materials. Els danys han estat nombrosos: 49 arbres caiguts, 22 uralites i 11 cartells 
de trànsit caiguts, 12 fanals de llum malmesos i 5 transformadors elèctrics cremats. Es calcula 
que el cost dels danys i afectacions a edificis municipals supera els 145.000 €. 

Dilluns 20 de gener, la borrasca Glòria va obligar l’Ajuntament a activar el pla d’emergència 
DUPROCIM, pel risc de vent, pluja i neu. De dilluns a dijous, els parcs i l’accés al riu van estar 
tancats i les activitats a l’aire lliure van quedar suspeses. Dimecres també es van anul·lar les 
activitats als recintes esportius de La Sínia i del Ricard Ginebreda. 

Aquest temporal tan agressiu, que ha afectat tot el país, a Molins de Rei ha provocat incidències 
en el nucli urbà i en els barris de muntanya. El més destacat ha estat la caiguda d’arbres a 
diversos punts de La vila. En total, van caure 49 arbres. Uns altres desperfectes que ha deixat 
aquest temporal han estat el desplaçament de 35 contenidors, la caiguda de 22 uralites, 11 
cartells de trànsit i 12 fanals de llums malmesos, i 5 transformadors elèctrics cremats. El cost 
estimat dels danys supera els 86.000 €. 

També es van veure afectats edificis municipals com l’Escola Bressol la Traca, la tanca de l’escola 
del Castell Ciuró, i la carpa de l’Espai Mariona, que ha quedat malmesa a causa del fort vendaval. 
El cost estimat d’aquestes reparacions és de 60.000 €.  

Per a les persones afectades pels talls de subministrament elèctric, l’Ajuntament va establir un 
espai de l’Atenció a la Ciutadania. Ubicat a la Llar d’Avis Josep Mestre, va oferir un servei 
d’higiene i alimentació i un espai de confort divendres a la tarda, i dissabte i diumenge durant 
tot el dia. 

Tot i que la situació no ha estat fàcil, els voluntaris i el personal de l’Ajuntament han treballat 
per intentat prioritzar el retorn a la normalitat al més aviat possible. El consistori agraeix els 
esforços i la dedicació dels agents implicats.  

Per altra banda, l’Ajuntament continua posant-se al costat dels veïns i les veïnes que van patir la 
setmana passada talls de subministrament elèctric. I és per aquest motiu que, per tramitar les 
reclamacions de responsabilitats contra la companyia de llum ENDESA, l’Ajuntament desplaçarà 
l’oficina del consumidor als barris afectats. Divendres 31 de gener, de les 13 a les 15 h i de les 16 
a les 19 h, al local de l’A.V.V. del barri del Canal (Ferran Agulló, 6) i dimecres 5 de febrer de les 
10 a les 15 h al local de l’A.V.V. de la Riera Bonet (Amadeu Vives, 30). 

Tanmateix, l’alcalde, Xavi Paz, ha demanat una reunió amb els responsables d’ENDESA, amb 
l’objectiu d’exigir millores a la xarxa elèctrica que evitin els talls recurrents de subministrament 
que pateix el barri. 


