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Dissabte plujós amb fortes
tempestes a gairebé tot el país
Els forts aiguats es poden produir especialment a la tarda

Llamp del núvol al terra, aquesta nit prop l'església del Remei, Vic | Emili Vilamala

Previsió de pluges i tempestes a gran part del país aquest dissabte, segons ha informat el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC). El mal temps estarà present bona part del dia, però la pluja, que
serà forta, es produirà de cara a la tarda i pot anar acompanyada de tempesta. De cara al
diumenge, això sí, el temps donarà un moment de calma i la previsió és de sol.
Les pluges se situaran al litoral de les províncies de Tarragona i Barcelona durant el matí del
dissabte, i a la tarda acabaran afectant gairebé tot el país, amb molta intensitat a la part central
del país i amb l'excepció d'algunes comarques de Lleida. Davant la previsió, el Pla Inuncat es
manté en prealerta.

Actualitzem els avisos de perill per intensitat de pluja per demà. Incloem els xàfecs que es poden
formar a la tarda al massís del Port i afectar a les Terres de l'Ebre. pic.twitter.com/Br0XsP0eVV
(https://t.co/Br0XsP0eVV)
? Meteocat (@meteocat) September 17, 2021
(https://twitter.com/meteocat/status/1438924799519113216?ref_src=twsrc%5Etfw)
Protecció Civil i el SMC ja han advertit que es preveuen pluges que poden superar els 20 litres
per metre quadrat en només 30 minuts, i que s'aniran produint des d'aquest mateix divendres i
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fins a la mitjanit del dissabte. Les pluges s'iniciaran a comarques de Girona i podran afectar
qualsevol punt del territori.

? Segons el @meteocat (https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw) es preveuen pluges
? que
poden superar els 20 l/m2 en 30min a partir d'avui al migdia i fins la mitjanit de dissabte
Les pluges s'iniciaran a comarques #Girona
(https://twitter.com/hashtag/Girona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i demà podrien afectar
gairebé qualsevol punt del territori
prealerta #INUNCAT (https://twitter.com/hashtag/INUNCAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#protecciocivil (https://twitter.com/hashtag/protecciocivil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/YyyLJtHQqN (https://t.co/YyyLJtHQqN)
? Protecció civil (@emergenciescat) September 17, 2021
(https://twitter.com/emergenciescat/status/1438796761569583105?ref_src=twsrc%5Etfw)
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