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El «perill alt» per inundacions es
concentra al sud de Catalunya
Al Baix Camp i el Baix Ebre es poden superar els 20 litres en 30 minuts i
Protecció Civil activa el pla INUNCAT per l'episodi de pluges intenses

Els aiguats del passat setembre a les Cases d'Alcanar | Andrei Moldovan

Les altes temperatures d'aquest cap de setmana han donat pas aquest dimarts a una baixada
notable dels termòmetres, acompanyada de pluges a bona part del territori. Les precipitacions ja
han començat a primera hora del matí a punts del sud del país, la Catalunya Central i el Pirineu. De
fet, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un avís per inundacions a més
de mig Catalunya.

? Hem actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ?
A les comarques avisades, els xàfecs poden deixar més de 20 mm en 30 minuts.
? Fins demà a les 06.00 TU
? Grau de perill màxim: ? 3/6 pic.twitter.com/68up1hjyV1
? Meteocat (@meteocat) May 24, 2022
Tal com indiquen els mapes de previsions que s'han publicat aquest dilluns al matí, més de la
meitat de les comarques catalanes estan durant aquest dimarts en alerta per la possibilitat que
s'hi visquin inundacions. De nord a sud, les pluges afectaran tot el país i només queden
exemptes de l'avís les comarques de Ponent i l'Aran. De fet, Protecció Civil ja ha activat el pla
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INUNCAT a la zona en alerta.
[noticiadiari]2/234642[/noticiadiari]
Tot i que la majoria de comarques tenen marcat un avís moderat per inundacions, destaca el
perill alt que afecta el sud de la demarcació de Tarragona. El Baix Camp i el Baix Ebre són les
dues comarques on l'avís és més elevat: la probabilitat és alta i la intensitat de les pluges pot ser
superior als 20 litres en 30 minuts. El Meteocat avisa que aquests xàfecs poden anar
acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita.
[plantillavirals]
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