Actualitat

Un instant de la reunió d'avui dels integrants del Comitè Municipal d'Emergències

El Comitè Municipal d’Emergències avalua els danys
ocasionats pel temporal de vent a Castellar
Dimecres 27 de desembre de 2017
Bombers Voluntaris, ADF, Policia Local i la Regidoria de Via Pública han hagut de fer sortides per més de
20 incidències registrades
L'Ajuntament ha activat aquest matí el Pla bàsic d’emergències en fase d’alerta pel temporal de vent que ha
afectat el municipi. L'episodi, que es pot allargar fins a la mitjanit d'avui dimecres, 27 de desembre, ha registrat
fins al moment una vintena llarga d’incidències, segons s’ha informat a la reunió del Comitè Municipal
d’Emergències que ha tingut lloc a les 14 hores.
Cinc efectius de Bombers Voluntaris de Castellar, dos de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), a més del
personal la Regidoria de Via Pública i de Policia Local, han realitzat diversos serveis per tal de reduir els efectes
de la ventada. Les tasques principals han anat encaminades a retirar arbres caiguts o netejar la via pública
d’elements despresos pel temporal.
Les principals incidències registrades són les següents:

Talls en el subministrament elèctric al Passeig, Can Carner, Aire-Sol C, Aire-Sol D i El Balcó.
Arbres caiguts a la ronda de Turuguet i Ponent del nucli urbà, als carrers de la Carena, de la Mola i el passeig
de Montcau d’El Racó, i al carrer de la Coma Grossa d’El Balcó (al camí d’emergències). En alguns casos han
afectat l’enllumenat públic o el cablejat elèctric.
Mobiliari urbà: senyal doblegada i fanal caigut al carrer de Sala Boadella, plafó de propaganda electoral i rètol
caiguts a l’avinguda de l’Aire-Sol de l’Aire-Sol D i danys en un contenidor del carrer Tarragona del nucli urbà.
Establiments: Placa de ferro caiguda en establiment de la carretera de Sentmenat, tendal a punt de
desprendre’s en restaurant del carrer d’Itàlia, xapes també a punt de desprendre’s en una nau del carrer
Berguedà del Pla de la Bruguera i rètol arrencat en una nau del carrer del Priorat de Can Carner
Domicilis: test caigut a la carretera de Sabadell, teules caigudes en un habitatge del carrer de Catalunya i
tendal despenjat al carrer de Girona.

Cal recordar que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha informat va posar ahir el Pla de
Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per vent en fase de Prealerta, en base a les previsions

meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i a les afectacions que es preveu que se'n puguin
derivar.
Durant aquest episodi, es pot superar el llindar dels 72 km/h al Vallès Occidental. El perill fixat a la comarca és
moderat, situant-se a un valor de 4 sobre una escala màxima de 6.
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