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Els Bombers evacuen els gossos
de la protectora de Sallent davant la
crescuda del Llobregat
La crescuda del riu també ha arribat a la Bauma, a Castellbell, on ha inundat el
camp de futbol i amenaça les cases

La crescuda del Llobregat al seu pas per Sallent | AjSllt

Tres dotacions dels Bombers, dotacions locals de Protecció Civil, amb l'acompanyament de la
Policia Local de Sallent i voluntaris han evacuat aquest dijous al migdia els gossos de la
protectora d'animals Seproan que ha quedat inundada per la crescuda del Llobregat al seu pas
per aquesta població. Els animals, una vintena de gossos, quinze gats i dos conillets d'índia, seran,
temporalment en una protectora de Berga.
La protectora, que es troba al carrer Cabrianes, ha quedat pràcticament submergida per la
crescuda del Llobregat que acumula riu avall l'aigua d'aquests últims tres dies de la borrasca
Glòria.
Sallent té tallats el Pont Nou i el camí de Cabrianes i prohibeix l'accés a Horts de Sant Antoni i
Horts del Traval.
La Bauma, cada vegada més a prop del riu
La crescuda cada minut més evident del Llobregat ha portat a que el riu ja hagi cobert tot l'ample
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en el seu pas per la Bauma, a Castellbell i el Vilar, i la seva superfície es trobi molt a prop de la
part superior del pont de la fàbrica de la Bauma i del nivell del carrer d'aquest nucli. L'aigua, de fet,
ja ha inundat el camp de futbol.

El Llobregat, a poc de cobrir el pont de la Bauma. Foto: AELB
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El camp de futbol de la Bauma, totalment inundat. Foto: AELB

El camp de futbol totalment submergit per la crescuda del Llobregat. Foto: AELB
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