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Situació a Castellar pel temporal de vent (17.30 h)

Dimarts 9 de desembre de 2014

El fort temporal de vent ha provocat avui nombrosos desperfectes i múltiples
incidències a Castellar del Vallès. El Pla Bàsic d'Emergències Municipal s'ha
activitat en fase d'emergències.

La situació a les 17.30 h és la següent:

Trànsit

Ctra. de Sabadell B-124: funcionen tots els carrils però cal anar en compte
amb els obstacles que hi ha a la calçada
Ctra. de Terrassa C1415: torna a estar tancada a causa d'arbres caiguts a la
calçada
Ctra. de Sentmenat C1415: s'ha restablert el trànsit
Ctra. de Sant Llorenç B124: s'ha restablert el trànsit
Ctra. de Sant Feliu del Racó: s'ha restablert el trànist

En aquests moments operaris de la Brigada municipal, ADF i Bombers Voluntaris
treballen en la retirada d’arbres caiguts per poder restablir el trànsit a les diverses
vies.

Pel que fa a la mobilitat interna, diversos carrers també han quedat afectats per la
caiguda d’arbrat.

Diversos camins forestals també es troben afectats.

El servei d'autobusos funciona tot i que s'han perdut algunes expedicions.

Subministrament elèctric i d’aigua

S’estan produint moltes afectacions en el subministrament elèctric per la caiguda
d’arbres sobre pals i cables.

Diverses zones del nucli urbà i les urbanitzacions (El Balcó i El Racó) no tenen
electricitat en aquest moments.

A El Balcó tampoc hi ha subministrament d’aigua perquè el bombament ha quedat
afectat pels talls elèctrics. SOREA preveu restablir el servei amb la instal·lació de
generadors elèctrics.

Segons informa Endesa, de moment no hi ha previsió de quan es restablirà el servei
a les zones afectades. 
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Danys materials

Entre els danys ocasionats pel vent, destaquen la caiguda de la teulada de l’antiga
fàbrica Molcasa al carrer del Solsonès i d’una paret metàl·lica d’una nau del carrer
Cervera, al Pla de la Bruguera. Al carrer de la Garrotxa també ha cedit un mur d’una
nau.

El cedre de la plaça Major, al costat de la font, ha caigut. A la plaça de la Fàbrica
Nova, també han caigut arbres de grans dimensions.

A l’Espai Tolrà s’ha arrencat part del sostre i del fals sostre de l’espai central.
També ha caigut una part de la coberta de la nau del servei de neteja viària al Pla de
la Bruguera.

Tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, s’han registrat moltes incidències per
mobiliari urbà i senyalització arrencada, contenidors d’escombraries arrossegats,
tanques de patis i arbres caiguts en diversos carrers.

3 equips de la Brigada Municipal treballen aquesta tarda netejant els punts afectats,
especialment a les urbanitzacions. També hi col·laboren diverses empreses del
municipi.

La Policia Local ha registrat durant el dia d'avui més de 160 incidències (gairebé un
centenar són d'arbres caiguts). 

Centres educatius i equipaments municipals tancats a la tarda

Tots els equipaments municipals i centres educatius de primària i secundària han
tancat a la tarda.

Recomanacions

Mentre duri el temporal es recomana a tothom que es quedi a casa i no surti si no és
necessari.
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