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El 112 ha rebut 11.862 trucades des
d'Osona el primer semestre de l'any
La majoria de trucades, que augmenten un 12,6% més respecte del mateix
període del 2021, són per sol·licitar assistència sanitària o per seguretat
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El telèfon d'emergències 112 ha rebut 11.862 trucades des d'Osona el primer semestre de
l'any, de gener a juny del 2022. Aquesta xifra representa un 12,6% més que en el mateix període
del 2021, tal com recull l'informe de Cat112.
El 28,8% de les trucades s'han fet per sol·licitar assistència sanitària (4.085 avisos), mentre que
es van rebre 3.271 avisos d'aquesta tipologia el primer semestre de l'any passat. Molt a prop seu
hi ha les trucades per motius de seguretat: 3.903, un 27,5%. L'any passat es van rebre 3.976
avisos. La resta d'avisos han estat per trànsit (2.882 trucades, un 20,3%), per incendis (401
trucades, un 2,8%) i civisme (164).
La majoria de les trucades al 112 s'han fet des de Vic: 4.368 trucades, que representen un
36,8% del total. Les xifres de l'any passat són similars (4.186). Molt per sota la capital d'Osona,
s'hi situa Manlleu amb 1.578 avisos (13,3%)) i Torelló amb 687 (5,8%).
Les trucades al 112 a tota la Catalunya Central han pujat un 12,2%
Les trucades al telèfon d'emergències 112 realitzades el primer semestre de 2022 des del total
de la Catalunya Central han augmentat un 12,2% respecte al mateix període de l'any passat
(41.703 trucades entre gener i juny d'aquest any i 37.181 el 2021).
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Per tipologia de trucades, un 32,9% han estat per motius de seguretat (13.739); un 30,1% de les
trucades d'enguany han estat per demanar assistència sanitària (12.546); un 19,1% han estat per
incidències de trànsit (7.950); un 6,9% han estat per alertar d'algun incendi (2.874); i per motius de
civisme s'han realitzat un 4,7% de trucades (1.943) el 2022.
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