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IMATGES Així es desperten al Baix
Ebre i Montsià després de la
llevantada més important dels
darrers anys
El temporal deixa tres carreteres tallades i més de 300 trucades a emergències
a les Terres de l'Ebre

Desperfectes a la carretera C-12, a l'alçada de la torre de la Carrova, a Amposta. | Cedida

L'episodi d'intenses pluges de la darrera nit ha causat força estralls a les Terres de l'Ebre. A hores
d'ara, encara resten tallades dues carreteres. La C-12 entre Tortosa i Amposta està tallada per
esfondraments a la carretera, mentre que la TP-3311 entre la Galera i la Sénia està inundada.
Durant el matí s'ha pogut obrir la T-331 entre Ulldecona i Freginals.
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La carretera C-12, ara mateix tallada al trànsit. Foto: Cedida

Ulldecona ja ha restablert el servei viari fins a Alcanar, Vinallop, la Miliana i la Galera. Tot i
això es segueix recomanant extremar les precaucions i no circular per camins propers a barrancs i
al Riu Sénia. Este dissabte al matí el nucli de les Ventalles, a Ulldecona, encara no havia
recuperat el subministrament elèctric.
Per altra banda, a Alcanar també està tallat el camí del Virol, baix la N-340, ja que hi ha marges
tombats, igual que el camí de l'Aigüera i el camí de les Cases, a l'alçada del barranc de les Forques.

? Més imatges aèries #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) entre platja i la
carretera N340 a la zona de les Cases d'Alcanar. #INUNCAT
(https://twitter.com/hashtag/INUNCAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/nVPc0SYyom (https://t.co/nVPc0SYyom)
? Bombers (@bomberscat) 20 de octubre de 2018
(https://twitter.com/bomberscat/status/1053579407384817669?ref_src=twsrc%5Etfw)
Durant tot el dia d'ahir i la passada nit, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un
total de 580 trucades. D'estes, 275 s'han efectuat a la comarca del Montsià i 62 al Baix Ebre. A
Castelló, els Bombers van rebre 21 avisos en menys d'una hora i mitja.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'han recollit 250,6 l/m² a l'estació
automàtica del Parc Natural dels Ports; a Alcanar 235,4 l/m²; a Ulldecona 153,9 l/m²; i a Mas de
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Barberans 144l/m². A altres poblacions com Horta de Sant Joan o a la zona dels Alfacs també
s'han registrat més de cent litres per metre quadrat.

Vista aèria del riu Ebre, carregat de sediments. Foto: Bombers

Segueix activat l'INUNCAT
Tot i que no s'esperen més precipitacions importants, Protecció Civil manté l'alerta del
Pla INUNCAT fins que la situació estigui normalitzada. Es demana conduir amb precaució i el Servei
Català de Trànsit recomana no circular per zones inundables o properes a rius i rieres, disminuir la
velocitat, fer cas de les indicacions dels agents i augmentar la distància de seguretat. En cas de
fer "aiguaplaning" també indiquen que no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei és moderar la
velocitat. Sense frens ABS, frenar amb suavitat i amb frens ABS, amb decisió.
Pel que fa al servei ferroviari la prealerta del FERROCAT s'ha donat per finalitzada un cop
restablerta la circulació de trens entre València i Barcelona.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a les Terres de l'Ebre encara es poden donar
algunes precipitacions intenses superiors als 20l/m² fins al migdia.
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