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On és la pluja?
Aquest mes de gener s’ha batut un rècord a Catalunya: més de 85 dies seguits sense
ploure a Barcelona i les comarques que l’envolten. Catalunya està vivint un episodi de
sequera o és un fet normal? Tot seguit t’ho expliquem.

Hi ha sequera, a Catalunya?

És una sequera de rècord?

Sí, però no a tot arreu. Agafa un mapa de Catalunya i busca el Pirineu Occidental. És a dir, les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall
d’Aran. Allà ha anat nevant i plovent. En canvi, a les comarques
del prelitoral i el litoral central, les que envolten Barcelona, sí
que estan vivint una sequera molt perllongada.

I tant! En aquestes comarques fa gairebé tres mesos en què cap
dia ha plogut almenys 1 mil·límetre. Això és molt de temps. A la
ciutat de Barcelona això no passava des de l’any 1928!

Com es mesura la pluja?
Amb un instrument anomenat pluviòmetre. Les unitats de mesura són el mil·límetre o el litre per metre quadrat. Els meteoròlegs asseguren que, perquè les plantes puguin nodrir-se de la
pluja, cal que caiguin almenys entre 1 i 5 mil·límetres. En cas contrari es diu que hi ha sequera pluviomètrica.

Vocabulary
Weather: temps, clima
Oldest: més antic
Data: dades
Rainiest: més plujosos
Country: país
Autumn: tardor
Places: llocs
Spring: primavera

És normal que no plogui?
The rainiest months in Catalonia
Catalonia has a very varied climate. In most of the country it
rains a lot in the autumn. However, in some areas of the
Pyrenees it rains more in the summer, and in some places
around Lleida, it rains more in the spring.

En part, sí. Catalunya té un clima mediterrani, que és molt irregular: hi ha anys plujosos i anys molt secs. El que està passant ara ja havia passat abans. El problema és que aquests períodes de sequera potser seran cada cop més freqüents, a causa
de l’escalfament global. Dit d’una altra manera, és un fenomen
natural, però podria anar a més, i llavors podria convertir-se
en un problema.

aracriatures

ara DISSABTE, 6 DE FEBRER DEL 2016

c

15

Amb la col·laboració de Marc Prohom, cap
de l’àrea de climatologia del Servei
Meteorològic de Catalunya

Què passarà si no plou?
El principal problema de la falta de pluja és que els conreus i els
boscos es poden quedar secs. Això vol dir que les collites potser seran més minses. I si els boscos estan secs, augmenta el
risc d’incendis a l’estiu.

Collecting data
Fabra Observatory is the oldest in
Catalonia. It has been collecting
weather data since 1913.

La pluja arribarà
amb la primavera?

Ens podem quedar
sense aigua per beure?

Les prediccions no són gaire optimistes... Sembla que la sequera s’allargarà encara uns mesos. Però caldrà esperar a veure què
passa: les previsions no són 100% segures.

No cal patir, perquè això no passarà. Els embassaments que hi
ha a Catalunya encara tenen bons nivells d’aigua, i amb el desglaç a la primavera es reompliran una mica.

