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El temporal de neu obliga a activar el Pla d’Actuació Municipal a
Castellar del Vallès

Dilluns 8 de març de 2010
Programes| Consells davant les nevades, glaçades i onades de fred

12.30 h.

Castellar del Vallès ha activat el seu Pla d’Actuació Municipal davant el fort
temportal de neu que està afectant el municipi en les darreres hores. Efectius dels
Bombers Voluntaris, La Policia Local i la Regidoria de Via Pública treballen des
d’aquesta matinada en la neteja de vies, la distribució de sal, la regulació del trànsit
de vehicles i la retirada d’arbres caiguts, especialment a les urbanitzacions.

Les principals incidències s’han registrat de moment al Balcó de Sant Llorenç i El
Racó, on a les 11 del matí s’havien acumulat ja gruixos de 20 i 30 centímetres de
neu, respectivament. La màquina llevaneus del Grup d’Emergències Municipal ha
estat treballant per tal de fer practicables les principals vies de comunicació
d’aquestes dues urbanitzacions. També s'està utilitzant un vehicle de la Regidoria de
Via Pública per netejar diversos carrers secundaris del Balcó. A més, els Bombers
Voluntaris han distribuït fins al moment 4,5 tones de sal als principals carrers del
Balcó de Sant Llorenç i 3 tones de sal a El Racó.

Atès que el Pla NEUCAT ha passat aquest matí a fase d’emergència 1, els
responsables de Protecció Civil del municipi recomanen al veïnat del Balcó i del
Racó que es quedi a casa i, si és possible, que no utilitzi el vehicle. En cas que sigui
imprescindible agafar el cotxe, l’ús de cadenes és necessari, especialment a les parts
més altes d’aquestes urbanitzacions.

D’altra banda, el temporal de neu també ha comportat que els Bombers Voluntaris
hagin hagut de retirar diferents arbres de la carretera B-124 en direcció a Sant
Llorenç Savall, i també a diversos carrers del Racó. La caiguda d’arbrat ha afectat a
més la línia elèctrica del nucli disseminat de Turell, que en aquests moments es
troba sense subministrament.

Pel que fa a les afectacions al servei de transport públic, s’ha suspès la línia C3 entre
Sabadell i Sant Llorenç Savall. La línia C4 circula tan sols fins als accessos de Sant
Feliu del Racó i l’Aire-Sol D-El Balcó, però no realitza el recorregut habitual pels
carrers d’aquestes urbanitzacions. El servei de transport escolar procedent de Sant
Llorenç Savall també s’ha suspès.

Així mateix, el servei de recollida d’escombraries no funciona a  les urbanitzacions
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del Racó i El Balcó.

Avís de situació meteorològica de risc per neu i vent

Segons el darrer avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, el temporal de
neu es pot prolongar al municipi durant les properes hores, amb molta probabilitat
entre les 19 i les 01 hores. D’altra banda, també s’ha activat un avís per risc de vent
que podria afectar Castellar intensament entre les 13 i les 01 hores.

Es recomana a la població que segueixi els consells disponibles als portals web
www.castellarvalles.cat i www.gencat.cat i que s’informi puntualment de la situació
meteorològica (www.meteo.cat).
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