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Castellar es prepara davant les glaçades i possibles nevades

Dimarts 25 de gener de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha posat en marxa un protocol d'actuació
davant l'arribada d'una onada de fred siberià que afecta Catalunya des d'aquesta
matinada i que ja ha deixat algunes glaçades al municipi. Ahir a la tarda, ja es va
tirar sal en els punts més conflictius, i es van repartir diverses saques de sal com a
mesura preventiva de cara a les properes hores. En concret, es va tirar al als carrers
Font Soleia, Serra de Sant Feliu, Cova del Drac i Carena de la urbanització del
Racó; al carrer Llívia de l'Airesol D i a la urbanització del Balcó es va tirar sal al
carrer Jeies, un punt molt ombrívol amb molt perill de gelades i per on passa,
precisament, l'autobús que connecta la urbanització amb el nucli urbà. Pel què fa al
casc urbà, també es va tirar sal a l'últim tram de la baixada del carrer Sant Feliu i
s'hi va deixar una altra saca coma previsió. Segons les previsions meteorològiques,
de cara a les properes hores el fred es pot intensificar, de manera que es preveuen
gelades fortes i no es descarten nevades. Davant d'això, l'Ajuntament ha previst el
subministrament de 25 tones més de sal potàssica. Una part es repartirà per les
zones amb més risc de glaçades i la resta quedarà emmagatzemada a les
dependències de la Regidoria Via Pública. A més, hi haurà un contingent de
personal de les brigades municipals en situació d'alerta, per poder donar una
resposta ràpida en cas que calgui realitzar alguna actuació d'urgència durant la nit o
matinada.
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