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Imatge de la reunió que han mantingut aquest matí els integrants del Comitè
Municipal d'Emergències.

Castellar posa en marxa un dispositiu de prealerta davant possibles
nevades o glaçades

Divendres 26 de febrer de 2016
Programes| Consells davant les nevades, glaçades i onades de fred

El Comitè Municipal d’Emergències s’ha reunit aquest matí davant la possibilitat
que aquest cap de setmana es puguin registrar nevades i glaçades al municipi. Tot i
que el Vallès Occidental no es troba en situació de risc segons els avisos del
Protecció Civil de la Generalitat, s’han activat preventivament diverses mesures per
si es produís algun tipus de contingència durant els propers dies.

Així, hi ha un total de 18 saques de sal distribuïdes en els punts més conflictius del
municipi, especialment a les urbanitzacions d’El Racó i El Balcó, que es troben per
sobre dels 500 metres d’alçada. A més, els recursos de Bombers Voluntaris i ADF
de la pala llevaneus i el saler estan preparats per si haguessin de sortir al carrer.

Cal recordar que Protecció Civil de la Generalitat ha posat en Alerta el pla
NEUCAT per la previsió de nevades dissabte que poden afectar el Pirineu i el
Prepirineu a qualsevol cota i a partir del migdia també les parts elevades del
prelitoral central i sud.

En principi, però, a Castellar del Vallès no hi ha previsió de suspensió d’actes a
l’aire lliure.

Per a qualsevol incidència, podeu trucar al telèfon d’emergència 112 o a la Policia
Local al 93 714 48 30.

El Comitè Municipal d’Emergències està format per l’alcalde, el tinent d’alcalde de
Manteniment i Seguretat i diversos tècnics municipal de protecció civil, medi
ambient, manteniment i comunicació, a més dels caps de Bombers Voluntaris,
Policia Local i ADF.
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