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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIMARTS 07-06-12 A LES 13:00 h 

 
CATALUNYA ARRIBA A L’ESTIU AMB UN BALANÇ 

DEFICITARI DE PRECIPITACIÓ EN ALGUNES COMARQUES DE 
LA SEVA MEITAT OEST 

 
 

La precipitació caiguda al país durant la passada primavera no ha estat suficient en 
alguns sectors que continuen presentant un balanç per als últims dotze mesos que 

correspon a la d’un any lleugerament sec o sec.  
 
 

 
Després de l’hivern 2011-2012, molt sec o sec a gairebé tot el territori català exceptuant alguns 
punts del Pirineu occidental on va ser plujós, la precipitació caiguda a Catalunya durant la 
passada primavera no ha estat suficient en alguns sectors de la meitat oest per poder acostar la 
pluja que s’hi ha recollit en els últims dotze mesos (juny 2011-maig 2012) als respectius valors 
normals climàtics anuals. 
 
Gairebé tota la meitat oest de Catalunya pot qualificar l’últim any com a lleugerament sec o sec, 
però també alguns sectors més orientals com la Cerdanya, la Plana de Vic i punts del Bages, així 
com alguns sectors del litoral i prelitoral com part de l’Alt Empordà, l’Alt i el Baix Penedès, el Baix 
Llobregat i de forma molt més localitzada sectors del Vallès. 
 
 
Els sectors on el dèficit és major i que encararan el pròxim estiu partint d’un balanç dels últims 
dotze mesos que es correspon a la d’un any sec són, al nord del país, una part del Pallars Jussà i 
de l’Alt Urgell, i a la zona central i del sud de Catalunya, les comarques de la Noguera, l’Urgell, la 
Segarra, la Conca de Barberà, el Segrià, l’Alt Camp, les Garrigues, el Priorat, la Terra Alta, la 
Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. 
 
La única zona que s’escapa d’aquest balanç deficitari dins la meitat occidental del país és la zona 
nord del Pallars Sobirà on l’any es pot considerar lleugerament plujós, i  gran part de la Vall d’Aran 
on l’últim any es pot qualificar com a normal. 
 
Contràriament, gran part de la meitat oriental de Catalunya presenta un millor balanç pluviomètric 
de l’últim any i el període juny 2011 - maig 2012 es pot qualificar com a normal o lleugerament 
plujós. 
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Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials @meteocat i facebook.com/meteocat 
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 7 de juny de 2012 


