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El temporal remet després de
deixar una víctima mortal i
afectacions en carreteres
El temps no fa net i els ruixats es poden repetir aquest divendres

Un cotxe aparcat, aquest matí a Vic | Adrià Costa

El temporal de pluja que va afectar el país aquest dijous
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166892/videos/afectacions/inundacions/arreu/territori/causa/te
mporal) , especialment al litoral i prelitoral, ja comença a ser història. Aquest divendres el temps no
farà net però difícilment es repetiran les tempestes d'ahir que van deixar entre 100 i 180 litres en
punts del Barcelonès, el Vallès, el Baix Llobregat, la Selva i les Terres de l'Ebre. El temporal ha
provocat una víctima mortal a la Garrotxa i afectacions en diversos carreteres per esllavissades o
inundacions de la via.
Fins a mig matí encara s'esperen precipitacions a les comarques del litoral i prelitoral. En aquests
casos plourà sobre mullat i això fa que no s'hagi d'abaixar la guàrdia. A la tarda, la pluja quedarà
restringida a les Terres de l'Ebre i en punts de l'interior com Osona i àrees pròximes.
En totes aquestes comarques es manté activat l'avís del Servei Meteorològic
(http://www.meteo.cat) d'acumulació de pluja ja que es poden superar els 100 litres en 24 hores
sumant les quantitats d'ahir. Ahir, el rècord de pluja va ser a Rubí amb 181 litres
(https://www.rubitv.cat/20181115/15748/es-registren-181mm-de-pluja-a-la-zona-de-4-vents-derubi) però en punts de la mateixa ciutat de Barcelona es van superar els 110.
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?? Les imatges més espectaculars de les conseqüències de les fortes pluges a Rubí #Rubicity
(https://twitter.com/hashtag/Rubicity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/k5JwK0uLCR
(https://t.co/k5JwK0uLCR) pic.twitter.com/V9bOPLAsqo (https://t.co/V9bOPLAsqo)
? Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) 15 de novembre de 2018
(https://twitter.com/rubitv_cat/status/1063109239609217024?ref_src=twsrc%5Etfw)

La principal afectació del temporal ha estat la mort d'un home en una riera de la Garrotxa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166928/troben/mor/home/desaparegut/riera/garrotxa/temporal
?rlc=p1) . Va intentar travessar el torrent del Collet de Guixeres a Mieres i la força de l'aigua el va
arrossegar.

? Imatges #GRAE (https://twitter.com/hashtag/GRAE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#bomberscat (https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de la
recerca de l'home que hauria estat arrossegat per l'aigua aquesta tarda mentre travessava a peu
la riera de Mieres #Garrotxa
(https://twitter.com/hashtag/Garrotxa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . L'home era resident a la
població i feia de guia d'un grup pic.twitter.com/ZR9gc3dhqY https://t.co/ZR9gc3dhqY)
(
? Bombers (@bomberscat) 15 de novembre de 2018
(https://twitter.com/bomberscat/status/1063198844148744192?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per altra banda, encara hi ha tres vies tallades per esllavissades -C-1414 a Esparraguera, C-58 a
Vacarrisses i B-120 a Olesa. Finalment, hi ha dues carreteres amb pas alternatiu o tall de carrils
per esllavissades (podeu consultar aquí l'estat del trànsit en directe).
(http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml)
A continuació, la previsió completa per aquest divendres del Meteocat.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=dNhKCKVGP9E
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