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VIDEOS i FOTOS La pluja sorprèn
el Vallès i ja se superen els 200
l/m2 a Cerdanyola
La Riera de Sant Cugat està a punt de desbordar

Imatges d'aquest migdia a Cerdanyola | Twitter

Les fortes pluges s'estan acarnissant amb Cerdanyola del Vallès, el municipi català on més litres
per metre quadrat han caigut durant el dia d'avui. Segons dades de MeteoCerdanyola
(http://www.meteocerdanyola.com/) , ja són més de 230 litres els que han caigut durant les
últimes hores. Pel que fa a la resta de municipis més afectats de la comarca, a Sant Cugat i
Terrassa ja se superen els 50 mm.

#Cerdanyola (https://twitter.com/hashtag/Cerdanyola?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) la nova
Venècia del Vallès pic.twitter.com/09OGTrmatE (https://t.co/09OGTrmatE)
? Xavier Parra ||*|| (@JJPPbcn) December 18, 2020
(https://twitter.com/JJPPbcn/status/1339934722026315776?ref_src=twsrc%5Etfw)

#Cerdanyoladelvalles
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(https://twitter.com/hashtag/Cerdanyoladelvalles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/mzk6zxrEZu (https://t.co/mzk6zxrEZu)
? Elena V (@elenaitz) December 18, 2020
(https://twitter.com/elenaitz/status/1339937441348784128?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des dels serveis d'emergència han activat la prealerta del pla Inuncat pel risc de diverses
incidències en municipis del Vallès, Barcelonès i Maresme. Protecció Civil també informa que de
les 168 trucades per inundacions al telèfon d'emergències 112, la gran majoria són del Vallès
Occidental (148), i en concret de Cerdanyola (82).

Aquí s'observa amb més detall la zona afectada per aquesta precipitació persistent.
Aquesta animació és de l'última hora, i el radar mostra encara precipitació intensa sobretot al
Vallès Occidental. pic.twitter.com/hKq1McDVFC (https://t.co/hKq1McDVFC)
? Meteocat (@meteocat) December 18, 2020
(https://twitter.com/meteocat/status/1339943500788477952?ref_src=twsrc%5Etfw)

#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) per incidències a
diferents municipis dels Vallesos. La previsió indica que la pluja
continuarà unes hores més als Vallesos, Barcelonès i Maresme. No s'ha superat cap llindar per
situació meteorològica de perill a hores d'ara. pic.twitter.com/bVqjjtRC1ahttps://t.co/bVqjjtRC1a)
(
? Emergències Terrassa (@trsemergencies) December 18, 2020
(https://twitter.com/trsemergencies/status/1339931012659355650?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per altra banda, la riera de Sant Cugat està a punt de desbordar i a hores d'ara continua plovent
amb força.

Riera de Sant Cugat al límit! Molt perillosa ara mateix!! pic.twitter.com/0PkMGkH8nL
(https://t.co/0PkMGkH8nL)
? Marc Simois Guiu (@MarcSimoisGuiu) December 18, 2020
(https://twitter.com/MarcSimoisGuiu/status/1339934170496249856?ref_src=twsrc%5Etfw)
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