
 

L’ajuntament manté activat el Pla bàsic d’emergènci a municipal davant les 
nevades i glaçades  

Davant la situació metereològica, l’Ajuntament de Sant Celoni manté activat el Pla 
bàsic d’emergència municipal -des de les 7.30 h del matí en fase d’alerta i a les 10 en 
fase d’emergència-.  

A mig matí, l’alcalde Joan Castaño ha convocat una reunió amb els diferents serveis 
implicats en l’emergència (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Creu Roja i 
representants de les àrees municipals de Territori, Serveis a les persones, Cultura i 
Educació) per valorar les accions empreses fins el moment i plantejar les accions a 
seguir de cara a les properes hores. Durant la reunió s’ha fet un repàs a la situació i 
s’han pres diferents acords que es detallen a continuació: 

  

AFECTACIONS ALS CARRERS 

Policia local i Mossos d’Esquadra han confirmat que les carreteres del municipi estan 
totes transitables, només s’ha hagut de tallat el carrer circumval·lació de la 
urbanització de Can Coll.  

Des d’aquesta matinada, el servei de repartiment de sal que té contractat l’Ajuntament 
està treballant per garantir la mobilitat als punt viaris més sensibles, sobretot a les 
urbanitzacions. Precisament, per aquells veïns de les urbanitzacions que no tinguin 
previsió de sal a casa, l’Ajuntament ha disposat paquets de sal de 20 kg a diferents 
punts (a la urbanització de Can Coll es poden recollir a l’Avinguda de Can Coll, a la 
plaça del Centre i a la plaça Montseny).   

A nivell de nucli urbà, les brigades d’obres i jardineria han suspès la seva activitat 
habitual i estan repartint sal a voreres i carrers amb més pendent i a punts d’especial 
trànsit (accessos al CAP, Hospital, escoles, passos soterrats de Renfe...) 

El tall en el subministrament elèctric al carrer Xile que la companyia havia previst demà 
per manteniment, ha quedat anul·lat.  

 

ATENCIÓ A LES PERSONES 

Des de fa uns dies, l’Àrea de Serveis a les Persones juntament amb Creu Roja han 
previst un dispositiu per atendre a possibles transeünts i llars amb dificultats per 
afrontar les baixes temperatures. En aquest sentit, Creu Roja ha obert el punt de 
socors situat a la C35 amb voluntariat 24 hores i amb 6 llits a disposició. A més, fa una 
crida urgent per recollir estufes elèctriques  que no s’utilitzin per poder-les fer 
arribar a llars amb dificultats. Qui en pugui oferir, pot trucar al 93 867 26 04.    

Per evitar el risc de caigudes i el fred del carrer, Creu Roja s’ofereix a totes les 
persones grans per fer-los petites compres o encàrrecs urgents. Cal trucar al 93 867  
26 04. 



 

AFECTACIONS A LES ESCOLES 

L’Institut Baix Montseny ha decidit suspendre les classes aquest matí i la jornada de 
portes obertes prevista per la tarda. La resta de llars d’infants i centres escolars del 
municipi han obert amb menys alumnes i professorat del que és habitual, i han dedicit 
suspendre l’activitat a partir de la tarda. De cara a demà es recomana als alumnes de 
no assistir a l’escola però, en tots els casos, es disposaran de serveis mínims per 
atendre a les famílies que no tinguin un altre recurs on deixar els infants.   

 

AFECTACIONS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Per evitar al màxim el desplaçament de persones i vehicles, l’Ajuntament ha decidit 
suspendre els cursos, tallers i classes previstes a ls diferents centres municipals 
avui i demà. Aquesta mesura afecta al Centre Municipal d’Expressió (Escola de 
Música i Escola de Teatre), Sax Sala Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny, Escola d’Adults, Cursos de Català, Centre Cívic les Casetes.  

També s’ha decidit suspendre, de moment només per aquesta tarda i nit,  
l’activitat esportiva organitzada per les diferents  entitats  al Pavelló del Sot de les 
Granotes, el Pavelló 11 de Setembre, el Camp Municipal d’Esports, les Pistes 
d’Atletisme de Can Sans i el Camp de Futbol de la Batllòria. 

 Pel que fa al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, l’equipament es 
mantindrà obert però amb serveis mínims.   

 

 
+ informació a Ràdio Sant Celoni, a www.santceloni. cat ,  
www.facebook.com/ajsantceloni  i a www.twitter.com/ajsantceloni  

 


