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Es preveu un descens de les temperatures provocat per una onada de fred polar que
derivarà en siberià a partir de la setmana que ve.

Castellar es prepara per a l’onada de fred que afectarà Catalunya
els propers dies

Divendres 13 de gener de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha previst diverses actuacions de cara a
minimitzar els efectes que es puguin derivar de l’onada de fred que afectarà
Catalunya els propers dies. Segons les previsions meteorològiques, durant el cap de
setmana es produirà un descens de les temperatures provocat per una onada de fred
polar que derivarà en siberià a partir de la setmana que ve.

Així, la Regidoria de Manteniment ha distribuït 15 saques d’una tona de sal
potàssica cadascuna amb l’objectiu que el seu ús sigui més accessible i immediat en
cas que sigui necessari. Les saques s’han col·locat en diversos punts conflictius del
municipi, especialment a les urbanitzacions: Aire-Sol A-B, Aire-Sol D i, sobretot,
El Racó i El Balcó. En aquestes dues darreres és on s’ha repartit el major nombre de
saques, 7 a El Racó i 5 a El Balcó. Val a dir que, a més, hi ha una reserva de 7 tones
més de sal a la nau que la Regidoria té al polígon industrial del Pla de la Bruguera,
que es completarà avui mateix amb 21 tones més. Aquesta sal es repartirà, si
s’agreugen les condicions meteorològiques, en petits contenidors al nucli urbà, a les
entrades d’equipaments municipals i als espais de més afluència de persones, com el
Mercat Municipal o el Centre d’Atenció Primària.

D’altra banda, els grups actuants del Comitè Municipal d’Emergències, format per
l’alcalde, el tinent d’alcalde de Manteniment i Seguretat i diversos tècnics
municipals de protecció civil, medi ambient, manteniment i comunicació, els caps
de Bombers Voluntaris, Policia Local i ADF, es troben en situació de prealerta, per
tal de poder donar una resposta ràpida si cal realitzar alguna actuació d’urgència. A
més, l’Ajuntament recorda que totes les persones vulnerables que es puguin veure
afectades per les baixes temperatures o aquelles que detectin algun cas de
vulnerabilitat poden adreçar-se a la Policia Local (Cal Botafoc) o als Serveis Socials
Municipals (Espai Tolrà).

Vent el cap de setmana

També cal tenir en compte que el Centre de Coordinació operativa de Catalunya
(CECAT) ha activat en fase de prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya
(PROCICAT), ja que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu també un episodi
de vent durant el cap de setmana. Avui divendres, la situació de vent s’ha reforçat a
la zona metropolitana de Barcelona, tot i que anirà a la baixa a partir de la tarda.
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Aquesta situació es mantindrà demà dissabte, principalment a la meitat nord del
país, i es reforçarà diumenge, quan l’afectació serà més general a tot el territori. Les
superacions s’assoliran a cotes altes i bufarà vent de component nord.

Recomanacions per a la ciutadania

Amb el mateix objectiu de minimitzar els efectes del fred, l’Ajuntament recomana a
la ciutadania estar pendent dels mitjans de comunicació per conèixer la informació
meteorològica i estar alerta de possibles consignes de les autoritats.

A més, es recomana a les persones que viuen en zones aïllades o fora dels nuclis
urbans que mantinguin un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin les
canonades d’aigua i que protegeixin amb draps la clau de pas de l’aigua. Si es té reg
automàtic, és necessari tancar-lo i evitar les activitats que puguin comportar mullar
els carrers, com ara regar o fregar. També es important, en dies d’onada de fred,
evitar, en la mesura del possible, que surtin al carrer els nadons, la gent gran i les
persones que pateixen malalties respiratòries. Si cal que surtin a l’exterior, cal evitar
els espais oberts exposats al fred i que estiguin gaire temps sense moure’s.

Es recomana també protegir-se la cara i el cap, tenir a mà guants i bufanda, i evitar
l’entrada directa d’aire fred als pulmons, així com portar diverses capes de roba per
mantenir la calor corporal durant més temps. D’altra banda, si s’ha de conduir, cal
estar alerta a l’estat de la xarxa viària, portar el dipòsit de combustible ple, cadenes,
aigua i aliments energètics.

L’Ajuntament també informa que les calderes i els aparells de combustió que
s’utilitzen per a la calefacció poden convertir-se en un element de risc si no estan en
bon estat o no se’n fa un bon ús. Així, cal extremar les precaucions amb aquests
aparells, així com amb les estufes amb flama oberta, que poden causar incendis i
intoxicacions.

Podeu consultar diferents consells en aquest sentit a l’enllaç següent:
http://www.castellarvalles.cat/10934/descriptiu/-1499/.

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

Més informació:

- Predicció i SMP: http://www.meteo.cat/prediccio/general

- Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal

- Incidències viàries: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

- Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat
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