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Alerta al Vallès Oriental per pluges
intenses aquesta tarda
S'ha activat l'avís de prealerta INUNCAT a diverses comarques de Catalunya

Núvols de pluja a Terrassa | Anna Mira

Terrassa ha activat en fase de Prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions a
Catalunya, l'INUNCAT, per previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia i aquesta tarda en
zones de muntanya del Pirineu i Prepirineu oriental, de la Catalunya Central i del prelitoral.
? Previsió de pluges intenses ? aquesta tarda sobretot a la #catalunyacentral
(https://twitter.com/hashtag/catalunyacentral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i comarques del
prelitoral central
Els xàfecs poden estar acompanyats de tempesta ?, calamarsa i pedra#ProteccioCivil
(https://twitter.com/hashtag/ProteccioCivil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) manté en prealerta
el pla #INUNCAT (https://twitter.com/hashtag/INUNCAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/3oo5IMmMVJ (https://t.co/3oo5IMmMVJ)
? Protecció civil (@emergenciescat) September 9, 2021
(https://twitter.com/emergenciescat/status/1435905339640139789?ref_src=twsrc%5Etfw)
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la precipitació serà entre feble i moderada,
localment forta a les comarques avisades. Anirà localment acompanyada de tempesta i de
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calamarsa i pedra. La quantitat de precipitació acumulada serà entre minsa i poc abundant, o
localment abundant (fins a 50 mm en 24 hores).

#CECAT (https://twitter.com/hashtag/CECAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) :
Prealerta #inuncat (https://twitter.com/hashtag/inuncat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Es
preveu episodi de pluges intenses (20 l/m2 en 30 minuts) per avui i demà. Demà al matí afectarà
Litoral, Prelitoral i Pirineu central.
A #Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb risc baix
per a demà de 2.00 a 8.00 hores del mati i de 14.00 a 20.00 hores. pic.twitter.com/OXtMsz13DA
(https://t.co/OXtMsz13DA)
? Emergències Terrassa (@trsemergencies) September 8, 2021
(https://twitter.com/trsemergencies/status/1435546840724815874?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil s'haa recomanat
a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per
les fortes pluges, i també en les activitats a l'aire lliure. Així, sostenen, que cal evitar aparcar el
vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar rius o rieres si baixen amb aigua,
sobretot a les zones on s'esperen les intensitats i acumulacions més importants.
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