
COMUNICAT DE PAS DE FASE D'ALERTA A EMERGÈNCIA DE L'INUNCAT

Es comunica que es passa a fase d'EMERGÈNCIA el Pla Especial d'Emergències per
Inundacions de Catalunya (INUNCAT) per l'arribada d'un nou front de tempestes de cara a la
tarda que escombrarà Catalunya des del litoral fins al nord-est del país. Les intensitats de
pluja en principi no seran gaire elevades però serà molt extens.

L’avís d’acumulació de pluja fins demà al matí pot afectar a les comarques de Girona i de les
Terres de l’Ebre.

112 informa que a les 9:15h havia rebut 11.409 trucades que han general 8538 expedients.

Afectació als rius

En quan a la situació de perill dels rius el cabals són generalment superiors respecte ahir
encara que les pluges són inferiors.

Els rius amb  en aquests moments són: Fluvià (estable), Alt i BaixTe (incloentavisos de perill
Onyar, Daró i Riera d'Osor), Tordera i Besós.

Els rius amb avisos en alerta en aquests moments seria el Llobregat a la part baixa

El riu Tordera es troba en situació molt crítica respecte al dia d’ahir. A Sant Celoni la
tendència creixent.

La CHE informa que cal mantenir la vigilància als barrancs del marge dret de l’Ebre, zona
Tortosa, Pla de Beseit i el marge esquerre del Segre, Set, Sió , corb i afluents de les 24h de
la nit a les 12h de demà.

Afectació Operatius

Bombers de la Generalitat té oberts 867 serveis a les 9h i està fent la recerca de 2 persones
desaparegudes. Una d’ells a Begues i l’altra davant del port de Palamós.

SEM informa de 58 afectats, 2 de gravetat i la resta lleus. 49 han estat traslladats i 9 altes in
situ.

Creu Roja informa que tenen oberts albergs als municipis de: Barcelona, Sant Gregori,
Hostalric, Terrassa, Mataró.

Afectació mobilitat Trànsit

56 vies afectades. 26 tallades i d'aquestes 19 per inundacions
12 carreteres amb cadenes
Continua tall de l'AP7 a zona Sant Celoni amb desviament.
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Afectació Ferrocarril:

R- 1 Tallats trams: Entre Blanes – Malgrat, Arenys – Canet i Masnou – Mataró. 

R-2 Tallats els trams: Entre Sant Celoni – Maçanet, Caldes – Maçanet, Cardedeu –  
Granollers.

R3 - Resta tallat el tram de la Garriga - Puigcerdà. El tram la Garriga-Barcelona està obert

R-15 Restablerta la circulació entre Móra la Nova – Riudecanyes des de les 7.15h

Afectació subministraments:

Elèctric:

Afectacions rellevants a les 8:30 són: Arenys de Mar: 1895 abonats, Canet: 1356, Mont-roig
del Camp: 1157, Riells i Villabrea: 1043 abonats.

Molts municipis amb afectacions de menys de 100 clients per municipi             

El Municipi d’Hostalric continua sense subministrament de gas, llum i aigua.

Afectació i evacuacions

Hostalric: 40 persones evacuades.

Tordera: 1 evacuat al Pavelló i 40 reallotjats

Deltebre: 2 famílies reallotjades.

Vic: 3 masies reallotjades.

Riells i Viabrea: incomunicat i confinat

Plans municipals

A hores encara continuen activats 88 Plans municipals.

Recomanacions

Es demana evitar la mobilitat inter-urbana per evitar posar-se en situació de risc,
especialment a l’Alt i Baix Empordà, la Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Terra Alta, Baix Ebre i
Montsià per la possibilitat d’inundacions.

Es recomana no realitzar activitats escolars ordinàries en aquestes comarques.

cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat 

2 de 3



En general s’aconsella no romandre a prop de lleres, rius, guals i evitar travessar rieres i
torrents encara que sembla que porti poc cabal ja que aquest es pot incrementar de forma
sobtada.

Es continua demanant màxima prudència a la zona de la costa per l’onatge i el tancament de
les zones que puguin representar un risc.

 Per obtenir més informació:

 - Predicció i SMP:http://www.meteo.cat/prediccio/general

 - Predicció municipal:http://www.meteo.cat/prediccio/municipal

- Incidències viàries:http://cit.transit.gencat.cat

- Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat

Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions municipals vinculades
a l'INUNCAT a http://interior.gencat.cat/inundacions

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.

S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.

Barcelona, dimecres22 gener 2020

h09:51
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