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Un fred de rigorós hivern anuncia
nevades a cotes molt baixes
La neu podria caure en els propers dies per sota dels 200 metres

Glaçada a Sant Quirze de Besora | Emili Vilamala

El fred i la neu colpegen el país durant aquesta primera setmana d'any. Els serveis meteorològics
de Catalunya han alertat de l'arribada d'una onada de fred a tot el territori i la possibilitat de
nevades en cotes molt baixes a partir de dijous i durant tot el cap de setmana
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/33853/neu-podria-arribar-cotes-molt-baixes-finalssetmana) .
Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per l'onada de fred amb una forta baixada de les
temperatures a les cotes altes del Pirineu i Pre-Pirineu durant tres dies. A més, a les comarques
de l'interior de Catalunya i del prelitoral central també es podran assolir temperatures
extremadament baixes durant la nit i fins a mig matí.
De moment, aquest dimarts al Ripollès ja ens hem llevat amb temperatures de ple hivern, amb
totes les mínimes per sota zero. (https://www.meteo.cat/observacions/xema) Alguns exemples:
Ulldeter -11,9ºC, Núria -8,1ºC i Molló -3,6ºC.
La temperatura continuarà baixant els pròxims dies. A partir de dijous una pertorbació portarà
precipitació a molts punts del país, i divendres n'és probable a qualsevol punt. La cota de neu se
situarà entorn dels 200 metres, localment més baixa, i pel cap de setmana pujarà.
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entorn dels 200 metres, localment més baixa, i pel cap de setmana pujarà.
pic.twitter.com/T01j5Hq7jX (https://t.co/T01j5Hq7jX)
? Meteocat (@meteocat) January 4, 2021
(https://twitter.com/meteocat/status/1346177264015331329?ref_src=twsrc%5Etfw)
És per això que Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment en els desplaçaments
en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit,
amb especial atenció a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, els més vulnerables
a les baixes temperatures.
Cal que aquest col·lectiu eviti sortir al carrer en les hores en què el fred sigui més intens. Es
demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per
telèfon per comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles incidències per
mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions, i ventilar cada dia
els habitatges, sense tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen.
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