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Subministrament elèctric

Fecsa Endesa ha informat que avui preveu restablir el subministrament elèctric a 21
abonats sense servei a l’Aire-Sol A-B i a El Balcó. La companyia ha anat realitzant
aquests dies reparacions provisionals per tal que els habitatges poguessin disposar
d’electricitat, mentre arranja definitivament la línia de mitja tensió al tram situat
entre Matadepera i Sant Feliu del Racó.

Ahir a la tarda, l’Ajuntament va habilitar 11 generadors per poder facilitar
subministrament elèctric a domicilis sense llum des del passat dimarts, especialment
a les urbanitzacions, però també en vies puntuals del nucli urbà, com ara l’avinguda
de Josep M. Valls. Aquests generadors es van redistribuint tan bon punt la
companyia restableix el servei en domicilis on s’han instal•lat.

L’escola Bonavista també disposa de subministrament gràcies a un generador
elèctric.

Neteja de carrers

Pel que fa a les reparacions a l’espai públic, l’Ajuntament continua duent a terme
treballs intensius de retirada d’arbres i neteja en diversos carrers. Les tasques de la
Brigada Municipal, Bombers Voluntaris, ADF i diverses empreses contractades per
l’Ajuntament han permès obrir el trànsit a pràcticament tots els carrers del municipi.
Els esforços es concentren avui en la retirada de capçades al carrer Xiprers, de Can
Font, i Font Soleia, Forn de Can Sallent, Setrill i Licorella, d’El Racó, entre d’altres.

Així mateix, l’empresa concessionària del servei de neteja viària, Fomento de
Construcciones i Contratas, ha informat que en els darrers dies ha retirat al voltant
de 8 tones de brancatge dels carrers de la vila.

D’altra banda, el servei de conservació de carreteres de la Generalitat també ha
realitzat tasques de neteja a les vies C-1415 i B-124. A més, l’Ajuntament ha
requerit al servei de carreteres de la Diputació de Barcelona perquè també retiri
l’arbrat de la carretera de Sant Feliu del Racó (BV-1249), ja que n’és
l’administració responsable.

Des dels serveis tècnics municipals també s’estan realitzant tasques d’inspecció i
seguiment de les 276 incidències registrades per tal que es duguin a terme les
actuacions pertinents. D’aquestes, 154 s’han localitzat a les urbanitzacions, 99 al
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nucli urbà, 10 als polígons industrial, 7 en disseminats i 6 en carreteres. A més,
s’estan abalisant punts que poden suposar un obstacle o un risc per a vehicles i
vianants.

Un altre front obert és el que fa referència al medi natural. Alguns disseminats no
disposen de serveis bàsics (electricitat, telèfon i aigua). En general, els mateixos
propietaris o masovers han restablert els accessos amb mitjans propis. A més,
l’ADF de Castellar continuarà treballant aquest cap de setmana en la neteja de
camins forestals. Una brigada de tres persones del GIF de la Generalitat de
Catalunya ha estat treballant aquesta setmana en restablir l’accés als camins
principals des de Sabadell i continuarà treballant-hi fins al dia 19 de desembre.

Finalment, a partir de la setmana que ve, està previst actuar en diversos equipaments
que han resultats afectats per la ventada.
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