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VÍDEOS Un fort aiguat afecta
Sabadell i l'àrea metropolitana
A l'àrea metropolitana també hi ha hagut afectacions en la mobilitat i a Barcelona
s'hi ha vist una mànega sobre el mar

Pluja al centre de Sabadell. Foto: Albert Hernàndez

Les pluges han fet acte de presència aquest matí a Sabadell i es preveu que afectiu tot el territori
durant aquest dimarts. (https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/20514/tornen/pluges/arreu)
Al Vallès l'aigua s'ha deixat veure de matinada de manera testimonial, però no ha estat fins aquest
matí quan un fort patac ha caigut sobre la comarca, deixant una intensitat d'aigua que
puntualment ha estat acompanyada d'una gairebé inapreciable calamarsada.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=PkAUw96haPI
A Barcelona, però, els forts ruixats han tingut conseqüències imprevistes però més habituals del que
sembla: goteres al metro. Se n'ha fet ressò la periodista de Betevé Neus Valls, que ha compartit
un vídeo de l'estació de Paral·lel.

Una vegada més, quan plou fort a Barcelona, plou a dins les andanes del metro... #pluja
(https://twitter.com/hashtag/pluja?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #metro
(https://twitter.com/hashtag/metro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #paralel
(https://twitter.com/hashtag/paralel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @TMB_Barcelona
(https://twitter.com/TMB_Barcelona?ref_src=twsrc%5Etfw) @btveltemps
(https://twitter.com/btveltemps?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/OWVxZ4LE8i
(https://t.co/OWVxZ4LE8i)
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? Neus Valls (@neusvalls) 9 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/neusvalls/status/1049562760663769088?ref_src=twsrc%5Etfw)
Ara mateix el personal de tmb informa que la línia 2 del metro ja no funciona @btvnoticies
(https://twitter.com/btvnoticies?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/n7E4Z5U32z
(https://t.co/n7E4Z5U32z)
? Neus Valls (@neusvalls) 9 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/neusvalls/status/1049563653316509697?ref_src=twsrc%5Etfw)
El perfil de Twitter de TMB ha anat informat aquest matí de les afectacions a la xarxa de
transports metropolitans de Barcelona. A hores d'ara, hi ha problemes a la línia 1 i a la línia 3. Ho
podeu consultar en directe aquí. (https://twitter.com/TMB_Barcelona)
A més, en les darreres hores s'han pogut veure diverses mànegues sobre el mar, la última
aquest mateix matí.

Mànega sobre el Port de Barcelona @meteocat
(https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw) @btveltemps
(https://twitter.com/btveltemps?ref_src=twsrc%5Etfw) @AlfredRPico
(https://twitter.com/AlfredRPico?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/dQo1UVmCU2
(https://t.co/dQo1UVmCU2)
? Gerard? (@gerardfelium) 9 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/gerardfelium/status/1049564855341121536?ref_src=twsrc%5Etfw)
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