
                             Ajuntament de Linyola    

   

                                                    Comunicat seguiment nevada 

Aquest cap de setmana ha estat nevant per sobre del previst. Fins ara s’han pogut mantenir els 

carrers aptes per circular. Demà al matí, si durant la matinada gela, tornarem a tirar sal als 

carrers i vies asfaltades, com entrades i sortides del poble. 

La gelada prevista és a partir de migdia de demà. De cara a dimarts i la resta de setmana 

sembla que podria ser més forta i persistent.  

A mig matí articularem almenys 4 grups de treball per treure la neu acumulada a voreres i 

carrers per intentar evitar que aquesta neu és converteixi en problemes. Tenim preparades 4 

carrosses i 4 pales carregadores.  

Ens faltaria una vintena de voluntaris per ajudar a la brigada per fer tasques de neteja per fer 

racons i llocs on no pugui arribar maquinària. Tots els majors de 16 que puguin ajudar envieu 

un missatge de Whatsapp al número 636 277 870 i us donarem detalls. La idea és poder 

treballar de 10 a 1 del migdia i de dos quarts de 3 a 6 de la tarda, per si amb una jornada ho 

podem deixar tot net. 

També us volem demanar que durant tot el dimarts retireu els vehicles estacionats al carrer,  

per poder agilitzar les tasques de neteja. 

Aquest temporal també afectarà altres serveis: 

El transport a l’institut de Bellcaire ha quedat suspès, almenys demà dilluns. Les famílies ja han 

estat informades. 

El col·legi i la llar d’infants, les docents que han de venir de fora poden arribar amb retard. 

Les persones que a primera hora us heu de desplaçar per anar a la feina, tingueu cura perquè 

hi podria haver alguna part gelada i els equips de neteja és possible que encara no hagin pogut 

passar a tirar sal. 

A primera hora de demà dilluns, es reforçarà neteja dels accessos al col·legi, de la llar 

d’infants, del consultori i de la farmàcia. En la mesura de lo possible s’aniran netejant la resta 

de voreres. 

Us demanem que els veïns ens ajudeu a netejar les voreres de les vostres parcel·les. A tal 

efecte demà al matí es dipositaran sacs de potassa a cada illa de contenidors. En total hi haurà 

13 punts de sal. Us adjuntem planell i instruccions bàsiques per poder veure quin punt us 

queda més proper i com manipular-la. Serà recomanable poder tirar la sal a les voreres de cara 

la tarda-vespre de demà. 

Gràcies per la vostra col·laboració.    

  

Linyola, a 10 de gener de 2021.  



 


