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VÍDEOS Cauen més de 100 litres
en poques hores a l'interior del
Montsià
Protecció Civil activa l'Alerta del Pla Inuncat
L'estiuet de Sant Martí s'ha acabat de cop
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166801/fins/quan/durara/estiuet/sant/marti) . Aquest dijous la
jornada ha començat amb precipitacions, localment intenses, especialment al Montsià. La situació es
mantindrà tot el dia i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill tant per la
intensitat com per l'acumulació de pluja http://www.meteo.cat)
(
.
Els xàfecs han descarregat de matinada amb intensitat a l'interior del Montsià. A Mas de Barberans
s'han acumulat 127 l /m2 i 69,8 l/m2 a Els Valentins (Ulldecona) i 76.7 a l'observatori del Parc
Natural dels Ports. A Ulldecona s'ha superat el llindar de 20 litres/30 minuts.
A Mas de Barberans (Montsià) ja porten acumulats 127 mm en tot l'episodi.
Adjuntem el tall vertical de les tempestes que afecten les Terres de l'Ebre i també un mapa amb
els llamps registrats avui arreu del país.#meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/2ObxxzdFiW (https://t.co/2ObxxzdFiW)
? Meteocat (@meteocat) 15 de novembre de 2018
(https://twitter.com/meteocat/status/1063007747355168768?ref_src=twsrc%5Etfw)
La quantitat d'aigua caiguda en poques hores ha provocat la crescuda de barrancs. A Santa
Bàrbara, per exemple, ha tornat a baixar el Barranc del Pelós, com mostren estes imatges de Tere
Giné (La Plana Ràdio).

També aquestes, que corresponen al canal Xerta Càlig i al Barranc de Lledó (La Plana Ràdio):

Al llarg del dia les pluges intenses es poden mantenir. El Servei Meteorològic de Catalunya ha
activat un avís per acumulació de pluja ja que es poden superar els 100 litres en 24 hores als dos
extrems del país -Terra Alta, Montsià i Baix Ebre per una banda i Selva, Garrotxa, Gironès, Pla de
l'Estany, Baix i Alt Empordà-, de l'altra.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions
de Catalunya (INUNCAT) en base a la darrera actualització de les previsions del Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) que indiquen un increment de la probabilitat i intensitat de fortes
pluges a partir del migdia a tot el litoral i prelitoral, així com per les afectacions que es poden
produir. El període de més afectació està previst a partir de la tarda i especialment a les comarques
gironines i les Terres de l'Ebre.
Al Montsià, els aiguats han tornat a fer baixar els barrancs i tallen carreteres
(http://www.aguaita.cat/noticia/13516/aiguats/tornen/fer/baixar/barrancs/tallen/carreteres/al/montsi
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a) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=uC0ll7-IRS0
A continuació, la previsió completa del Meteocat.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=l-qrInpyNFI
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