
                             Ajuntament de Linyola    

   

                                                    Agraïment públic al voluntariat de la nevada 

 

Ahir al matí vam reunir un equip de voluntariat format per 30 persones, més 9 tractors amb 

carrosses,pales i abonadores i 5 pales carregadores, que van donar suport a l’equip de la 

brigada per fer tasques de neteja de la neu dels carres dels poble. 

Es van fer 4 equips de treball i durant tot el dia es va retirar bona part de la neu de voreres i 

vials, prop de 90 tones de neu en total. 

Aquesta neteja és va fer per reduir al màxim les  incidències i dificultats en la mobilitat local, 

en compliment de les gelades previstes.  

Aquesta matinada hem arribat a menys 6 graus al centre del poble i a menys 9 graus al fondo 

la Coma. 

Volem fer un agraïment públic a totes les persones i empreses del poble que de forma 

totalment altruista han col·laborat per fer possible aquesta gesta; 

Helena Llordés, Narcís Coma, Vasile Bocsardi, Joan Lluis Zepeda, Agustí Pedrós, David Gato, 
Marc Bonjorn, Ramon Cascalló, Marc Trepat, Joan Domenjó, Josep Enric Salse, Jaume Pedrós, 
Genís Fontanet, Martí Nabau, Alex Mas, Josep Ramon Nabau, Josep Salse, Toni i Franc Mases, 
Albert Batlle, Jordi Escoda i els seus treballadors; Antonio Ruiz, Jordi Rovira, Gheorghe 
Petrovan, Francisco Martinez, Josep Domene, Salvador Cuadrado i Josep Boldú. 

Gràcies a la bona feina feta, ens podem moure amb més seguretat.  

Tot i així no ens podem confiar. Durant el dia es continua desfent la neu de teulades i altres 

zones i aquesta aigua va mullant i fent tolls en els carrers, que varien de mida i lloc d’un dia per 

altre. Aquesta aigua es tornarà a gelar de cara a la nit. 

Amb tractoristes voluntaris, es continuarà tirant sal als carrers aquests dies de baixes 

temperatures i la brigada farà repàs de places i dels carrers més estrets. 

Amb tota seguretat no podrem tenir controlats tots els punts de gel que es puguin anar 

generant i per això continuareu trobant sal /potassa a cada illa de contenidors per desfer el 

gel que pugui provocar la neu desfeta, sobretot de les teulades que desaigüen a damunt de 

vorera. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.    

  

 

Linyola, a 12 de gener de 2021.  



 

 

 

     


