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De la xafogor als xàfecs
Activat la prealerta del pla Inuncat davant de la previsió de pluges intenses
Després d'uns dies de temperatures molt altes, arriba la pluja. El Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) en preveu d'intenses al llarg d'aquest vespre a les comarques de l'Alt Pirineu i
Aran. L'aigua caiguda pot superar els 20 litres per m² durant els 30 minuts de màximes
precipitacions.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat i la seva cap de Servei Logístic i Operativa
Territorial, Rosa Mata, ha demanat als ciutadans que estiguin atents a les crescudes dels torrents
i les rieres d'aquesta zona. "La gent ha d'evitar acostar-se a les lleres del riu i no deixar-hi
aparcat el cotxe", ha subratllat. Per dijous també s'espera un episodi de mala mar a la costa de
l'Alt i el Baix Empordà a causa d'un temporal de vent.
Per dimecres, s'esperen xàfecs i ruixats dispersos al Pirineu i Prepirineu occidental que a partir de
migdia es podran estendre a la meitat nord del país. Al vespre i fins a la mitjanit les precipitacions
poden afectar tota la meitat est de Catalunya. Les pluges aniran acompanyades de tempesta i
localment de calamarsa o pedra.
Si les tempestes deixen anar descàrregues elèctriques, cal evitar situar-se sota els arbres o torres
elèctriques. Als àmbits urbans cal mantenir nets els embornals, les terrasses i patis i els accessos
als baixos per evitar l'acumulació d'aigua, sobretot si habitualment es produeix aquesta afectació.
Més consells a: www.gencat.cat/interior/inundacions
Des del Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya CECAT, Protecció Civil ha avisat els
municipis afectats per la situació de risc i informarà les activitats com càmpings, colònies i travesses
de l'evolució de la previsió.
Des de Protecció Civil també es recorda que cal seguir les recomanacions del Servei Català de
Trànsit pel que fa a la conducció i augmentar la distància de seguretat entre vehicles i reduir la
velocitat en cas de pluja intensa.
S'espera que l'episodi de pluges s'allargui a dijous. Protecció Civil recorda que es poden seguir
l'evolució meteorològica al compte de Twitter @meteocat i els consells d'autoprotecció al compte de
twitter de Protecció Civil @emergenciescat.
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