
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El temporal de vent provoca una desena d'incidències a Castellar

Dilluns 6 de febrer de 2017

Els Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès i la Policia Local de la vila van
haver de fer ahir diumenge, 5 de febrer, una desena de sortides per solucionar
afectacions produïdes pel temporal de vent que va afectar Catalunya durant tot el
dia.

Així, entre els serveis que dur a terme els Bombers Voluntaris s’han comptabilitzat
l’extinció de dos focs de xemeneies als carrers de la Camamilla i del Dr. Pere
Portabella i la retirada de dos arbres caiguts a la carretera C1415a, dos quilòmetres
més enllà de l’urbanització de Can Font en direcció a Terrassa. Els bombers també
es van mobilitzar a causa de dos despreniments de teulades a naus industrials, a la
ronda de Tolosa, i de la caiguda de part d’un celobert de l’escola Emili Carles-
Tolrà.

A aquestes actuacions s’han de sumar els altres avisos rebuts per la Policia Local.
En aquest sentit, es van rebre dues alertes per incidències al cablejat elèctric (una al
carrer de les Llagostes i una altra al carrer de les Roques) i tres més per branques
caigudes al carrer de la Mare de Déu de Meritxell, que van afectar la teulada d’un
edifici. A més, una altra branca, va caure al damunt d’un vehicle i hi va causar
alguns desperfectes. D’altra banda, la Policia també va rebre avisos per contenidors
i senyals de trànsit moguts o caiguts de les seves localitzacions habituals.

A més, el vent va provocar també afectacions en el subministrament elèctric a 490
abonats del municipi. Tot i que aquest matí 88 abonats continuaven sense llum,
l’empresa FECSA ha informat que aquest migdia el servei ja s’havia restablert a tots
els afectats.

Cal assenyalar que, durant el dia d’avui, fins a les 19 hores, els Bombers Voluntaris
continuen activats al Parc de Castellar amb previsió de les afectacions per possibles
ventades que encara es puguin produir. Aquest matí ja s’ha hagut d’actuar per arbres
caiguts a la B-124 (punt quilomètric 13,5) i al carrer del Berguedà, que no han
comportat problemes de trànsit, i també s’ha enretirat una tanca al parc infantil de la
plaça dels Horts.
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