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La pluja obliga a tancar les escoles
de més de 60 poblacions del País
Valencià
L'alerta per risc extrem de precipitacions ha portat molts ajuntaments de la
Ribera, la Canal de Navarrés, la Safor i les Marines a decidir no fer classes

Pluges fortes al País Valencià | Diari la Veu

Les pitjors conseqüències de la ciclogènesi explosiva
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167064/temporal/amaina/pero/es/mant/alerta/crescuda/dels/ri
us/rieres) anunciada per a aquest diumenge al País Valencià arribaran, previsiblement, aquest
dilluns, 19 de novembre, de matí, segons publica el Diari la Veu.
(https://www.diarilaveu.com/noticia/85852/desenes-localitats-ribera-la-safor-i-les-marinessuspenen-classes-19-novembre) L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha establert l'avís
roig per pluges fortes a les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor i la Marina Alta
i la Marina Baixa per a les primeres hores d'aquest dilluns. Concretament, els episodis de pluja
més intensos es preveuen des d'aquesta mateixa mitjanit fins a les 14.00 hores de dilluns.
La previsió de pluges que poden superar els 100 litres per metre quadrat ha propiciat que molts
ajuntaments de localitats ubicades a les comarques afectades per l'avís nivell roig hagen decidit
suspendre les classes. Es tracta de més d'una seixantena de municipis els que, ara com ara,
han comunicat públicament la seva decisió. Cal recordar que la decisió de suspendre les classes
és dels ajuntaments i són ells els que comuniquen aquesta decisió. Per aquesta raó és important
estar alerta dels canals oficials de comunicació dels consistoris.
La Conselleria d'Educació ha informat que tenia la comunicació de suspensió de l'activitat escolar
dels municipis de la Xara, Xàbia, Pedreguer, Poble Nou, el Verger, Murla, Beniarbeig, Dénia,
Pego, els Poblets, la Vall de Laguar, Ondara, Orba, Gata de Gorgos, Llíber, Calp, TeuladaMoraira, Benissa, Senija, Xaló, el Verger i Vall de la Gallinera, a la comarca de la Marina Alta.
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Les poblacions de la Marina Baixa amb les classes suspeses són, de moment, la Vila Joiosa,
Tàrbena i Callosa d'en Sarrià.
A la Ribera del Xúquer s'han suspès les classes a Alginet, Algemesí, Alzira, l'Alcúdia, Carlet,
Sueca, Almussafes i Cullera. Tampoc a Albalat de la Ribera, Alberic, Alfarb, Montroi, Montserrat,
Polinyà del Xúquer i Real hi ha classe el dilluns. També Navarrés (la Canal de Navarrés) ha
suspés les classes.
A la Safor, comarca que també està en alerta nivell roig, les escoles de Vilallonga, Alfauir,
Almoines, Bellreguard, Beniarjó, Benirredrà, Daimús, la Font d'en Carrós, Real de Gandia, Palma de
Gandia, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Gandia, Miramar, Piles, Potries, Oliva,
Ròtova, Xeraco i Xeresa romandran tancades dilluns.
També a la Vall d'Albaida s'han suspès classes aquest dilluns. En concret, la Universitat de
València ha decidit suspendre les activitats al Campus d'Ontinyent, "vista la situació de risc extrem
per preemergència meteorològica informada pel 112". Tot i que manté l'activitat a Blasco
Ibáñez, Tarongers i Burjassot-Paterna, la institució acadèmica indica que els membres de la
comunitat universitària que no es puguin desplaçar al campus per causes meteorològiques "no es
veuran afectats".

?? Actualització Preemergències actives per pluges 18/11 (22:00 h)
??Castelló
Nivell taronja en tot el litoral
??València
Nivell roig interior i litoral sud; i nivell taronja, litoral nord
??Alacant
Nivell roig litoral nord i nivell taronja litoral sud pic.twitter.com/MksDrScawF
(https://t.co/MksDrScawF)
? GVA 112CV (@GVA112) 18 de novembre de 2018
(https://twitter.com/GVA112/status/1064263414846013445?ref_src=twsrc%5Etfw)
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