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Castellar sol·licitarà ajuts extraordinaris a la Diputació per
afrontar els danys ocasionats per la ventada

Dimecres 10 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Castellar del Vallès sol·licitarà de forma coordinada amb els
municipis de Terrassa, Matadepera, Sentmenat i Sant Llorenç Savall un ajut
extraordinari a la Diputació de Barcelona per fer front als danys ocasionats pel
temporal de vent d’ahir dimarts 9 de desembre.

Tot i que encara no es disposa d’un valoració econòmica concreta, l’Àrea de
Territori està avaluant els múltiples desperfectes ocasionats.

Fins a aquest migdia, el Servei d’Atenció Ciutadana i la Policia Local havien
registrat prop de 250 incidències, de les quals dues terceres parts corresponen a
arbres caiguts o en risc de caure i la resta són d’origen molt divers: risc de caiguda
de teules, tendals i altres elements, teulades que han volat, cables elèctrics caiguts o
malmesos, despreniments de murs i façanes, senyals de trànsit caiguts o danys en
contenidors de residus i contenidors arrossegats, entre d’altres.

Les principals afectacions es concentren a les urbanitzacions i al nucli urbà. En
menor mesura, també s’han anotat incidències als polígons industrials, als nuclis
disseminats i a les carreteres.

L’Ajuntament ha obert un apartat informatiu a la pàgina web per tal de facilitar la
gestió d’incidències. Podeu consultar el següent enllaç:
http://www.castellarvalles.cat/34165/avis/488/.

Intervenció prioritzada a les urbanitzacions

Entre la Brigada municipal, Bombers Voluntaris i empreses concessionàries de
neteja i jardineria, unes 50 persones estan treballant des de primera hora del matí de
forma prioritària en la neteja de vials a les urbanitzacions. També estan col·laborant
en aquests treballs l’empresa responsable del manteniment de les franges de
protecció i d’altres empreses d’obres i jardineria que han posat a disposició
maquinària per a la retirada d’arbres. Segons han informat els Bombers Voluntaris,
fins a les 14 h d’avui dimecres s’han dut a terme unes 120 sortides, i encara n’hi ha
una vintena de pendents.

En aquests moments, els problemes més importants per l’acumulació d’arbres a la
via pública estan localitzats a les urbanitzacions de l’Aire-Sol A-B, especialment al
carrer de la Mare de Déu de la Mercè, i a Can Font – Ca n’Avellaneda, on per
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exemple la vegetació no permet transitar pel carrer de Can Torrelles.

A El Balcó també s’ha d’obrir el pas al carrer de les Jeies per tal que l’autobús que
cobreix el servei de transport urbà pugui cobrir el seu itinerari habitual. També s’ha
d’intervenir en diverses vies afectades a l’Aire-Sol C (carrer Grèvol) i D (av.
Airesol) o El Racó (al carrer Licorella) i Sant Feliu del Racó (als carrers Dr. Pere
Portabella i Vinya del Cargol).

D’altra banda, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General de Carreteres que
retiri un arbre caigut a la carretera de Sant Llorenç (B-124) a l’alçada de l’empresa
Satina.

Una vegada es vagin solucionant els problemes d’accessos, l’Ajuntament destinarà
els recursos disponibles a la neteja de places i zones verdes. Així mateix, també
s’haurà d’actuar en equipaments afectats, com ara l’Espai Tolrà, on ha quedat
malmesa la coberta del recinte central.

Pel que fa al medi natural, les afectacions també són molt nombroses. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha emès un avís en què recomana que en les properes 48 hores
no s’accedeixi a les zones forestals atès que hi ha molts camins tallats i risc de
caiguda d’arbres.

Entre els danys ocasionats al polígon Pla de la Bruguera, 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
va cedir un mur d’una nau.

Subministrament elèctric

Durant la passada nit, Endesa ha pogut restablir el subministrament d’electricitat a
moltes zones de les urbanitzacions i del nucli urbà. A hores d’ara, es té constància
que no tenen electricitat les urbanitzacions de l’Aire-Sol C i A-B, diversos sectors
de Can Font i Ca n’Avellaneda i alguns habitatges en nuclis disseminats.

A més, l’escola Bonavista no disposa d’electricitat perquè s’ha malmès el cablejat
de l’escomesa. Aquest matí s’ha instal·lat un generador elèctric al centre per tal que
pugui disposar de calefacció.
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