
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge de la nevada que va caure a Castellar el 8 de març de 2010Image not found or type unknown
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Activada la prealerta del Pla d'actuació municipal per la previsió
de baixada de temperatures i nevades a cotes baixes

Divendres 22 de febrer de 2013

L’Ajuntament ha activat aquest matí el Pla d'actuació municipal en fase de prealerta
a causa de la previsió de baixada de temperatures i nevades en cotes baixes per a les
properes hores.

Segons els darrers comunicats meteorològics, per a la tarda de divendres s’espera un
risc moderat de nevada, mentre que a la nit i matinada el risc passarà a ser alt i
tornarà a ser moderat dissabte al matí. Tot i que no es preveu una nevada intensa, sí
és probable que alguns punts del municipi es llevin enfarinats demà dissabte.

És per això que la brigada municipal ja ha dut a terme una primera passada pels
carrers més alts del Racó i El Balcó per tal de repartir sal. També s’han repartit
recipients de sal a totes les urbanitzacions i a diversos edificis com el Centre
d’Atenció Primària, els casals d’avis, el Mercat Municipal, l’Auditori i la Policia
Local, en previsió per si fos necessària repartir-la per accedir a aquests equipaments.
La Brigada Municipal es manté alerta per si cal fer més sortides a la tarda o al
vespre. D’altra banda, també s’han deixat a punt els vehicles i la maquinària
llevaneus.

Temperatures mínimes sota zero

D’altra banda, cal tenir en compte que, a partir de diumenge i fins al proper
dimecres 27 de febrer, es preveuen unes temperatures mínimes sota zero, que durant
el dia poden arribar fins als 10 graus. Així, cal tenir en compte que es poden formar
plaques de gel matinals.

En cas de nevades a Castellar la Unitat de Protecció Civil recomana reduir al màxim
els desplaçaments en vehicle, especialment a les zones més altes del terme
municipal.

Podeu consultar els consells d’autoprotecció davant onades de fred i el consells
d’autoprotecció per nevades i glaçades.
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