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Incidències per l'episodi de pluja
L'episodi de pluja registrat aquest dimarts a Sant Cugat ha fet
caure arbres al municipi, així com ha provocat alguna
esllavissada. Les més greus han estat al camí de Sant Cugat a
Sabadell, on s'ha hagut de tallar un tram, i també a la
Rabassada i a l'estació de la Floresta. Els Bombers han hagut
d'intervenir en diferents punts de la ciutat per retirar arbres:
al passeig del Roser (en una finca privada), al camí de Sant
Medir (a tocar del centre de menors) i al carrer Maria
Antònia. A més, també s'ha declarat un incendi en un pal
elèctric al carrer Astúries i s'ha hagut d'intervenir en un
habitatge del carrer Oceà Atlàntic per una canonada
trencada. La previsió és que les precipitacions s'allarguin fins
aquest dimecres a la tarda.

??ATENCIÓ?? La pluja també ha obligat a tallar a la circulació viària al pont que hi ha al carrer Font de la
Mata (per accedir al barri de les Planes #Santcugat)@totsantcugat @tvsantcugat @NacioSantCugat
@cugatmedia @elCugatenc pic.twitter.com/SbKMd9jfYp&mdash; Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) April 21,
2020
Des de diumenge passat fins aquest dimarts al matí, Sant Cugat acumula més de 100 litres per metre quadrat.
La ratxa màxima registrada ha estat de 19,4 quilòmetres per hora.
Previsió meteorològica
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu pluja intensa i fort vent a Sant Cugat durant aquest dimarts i fins
dimecres durant el matí. Tot i que el risc és moderat, es poden arribar a acumular 100 litres per metre quadrat
en 24 hores. El vent fort també pot acompanyar l'episodi de precipitacions. Per això, Protecció Civil ha activat
l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, INUNCAT, i el VENCAT. A Sant
Cugat, l'Ajuntament també manté activada l'alerta municipal per perill d'acumulació de pluja. Es demana
extremar la prudència, especialment en la mobilitat.
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