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Arriba la primera gran nevada de la
temporada
Aquesta matinada la neu ha agafat en diversos punts del país per sobre dels
1.000 metres

Neu a Maçaners (Berguedà) | Emili Vilamala

Les baixes temperatures i la posició de la borrasca al sud de Catalunya expliquen que la neu hagi
agafat en alguns punts a partir dels 1.000 metres al Pirineu. Es tracta de la primera gran nevada
de la temporada, que per exemple ha enfarinat la Vall de Núria i diversos punts del país.

Bon dia des de Vall de Núria. Avui ens llevem amb una nevada primerenca que ha deixat vora
15cm al Santuari. Tens 'mono' de tocar neu ja? Puja que és el dia ????#ValldeNúria
(https://twitter.com/hashtag/ValldeN%C3%BAria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#etsdeValldeNúria
(https://twitter.com/hashtag/etsdeValldeN%C3%BAria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #nevada
(https://twitter.com/hashtag/nevada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/aYLz40Jn0s (https://t.co/aYLz40Jn0s)
? Vall de Núria (@ValldeNuria) 28 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/ValldeNuria/status/1056451684283637760?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'estació d'Espot Esquí també s'ha llevat ben blanca aquest diumenge i ho han explicat a través
del seu Twitter amb una imatge.
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Foto d'arxiu...No!?? així desperta Espot Esquí aquest 28/10...impressionant! Aixó promet aquesta
temporada que s'acosta ?#Espot
(https://twitter.com/hashtag/Espot?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #etsdEspot
(https://twitter.com/hashtag/etsdEspot?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Nevada
(https://twitter.com/hashtag/Nevada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/iyRNiJoBK6 (https://t.co/iyRNiJoBK6)
? SkiPallars (@SkiPallars) 28 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/SkiPallars/status/1056453879074865153?ref_src=twsrc%5Etfw)

Avui nevant a Maçaners (Berguedà) Foto: Emili Vilamala

El Montseny també s'ha llevat enfarinat a cotes de 1.200-1.300 metres, i a primera hora del matí
s'han pogut veure cortines de neu des de Santa Maria de Palautordera.
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Cortines de neu al Montseny Foto: Jesús Puigmartí

Afectacions a les carreteres
A tres carreteres catalanes s'hi ha de circular amb cadenes. Concretament, es tracta de la BV4031 de Castellar de n'Hug direcció Alp, la C-28 al port de la Bonaigua i N-152 de Ribes de Freser
(Girona) cap a Queixans (Puigcerdà). Les màquines llevaneu han estrenat la temporada més aviat
del que és habitual. La cota de neu ha disminuït en alguns punts del Pirineu fins als 800 metres i,
segons el Servei Meteorològic de Catalunya, feia deu anys que no era tan baixa a Catalunya un
mes d'octubre. Quant als gruixos acumulats, destaquen els 34 centímetres del Port de la
Bonaigua (2.266 metres), els 22 centímetres del Cadí-Prat d'Aguilló (2.143 metres) o els 19
centímetres de Vielha (980 metres).

La neu arriba al Pirineu i obliga a circular amb cadenes a tres carreteres. La cota disminueix fins
als 800 metres i és la més baixa en un mes d'octubre dels últims 10 anys a Catalunya
https://t.co/kJFldAUe9v (https://t.co/kJFldAUe9v) pic.twitter.com/vLjLYVMab1
(https://t.co/vLjLYVMab1)
? NacióDigital (@naciodigital) 28 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1056531103622881280?ref_src=twsrc%5Etfw)
Quan s'acabaran la pluja i el fred?
Diumenge plujós arreu de Catalunya, i neu a la cara nord del Pirineu. Fins a mitja tarda s'espera
pluja a qualsevol punt. A partir d'aleshores quedarà restringida al sector central del litoral i al
Pirineu, però al final del dia minvarà. Serà d'intensitat feble, localment moderada. Les quantitats de
precipitació acumulada seran minses o poc abundants. La cota de neu baixarà fins a voltar els 700
metres al Port, al Pirineu Occidental i al Prelitoral sud, puntualment més baixa, i els 1100 metres
a la resta. Però fins quan durarà aquest temps?

Quan s'acabaran el fred i la pluja? Amb fotografies de Carme Molist https://t.co/4Q1qJVMNOE
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(https://t.co/4Q1qJVMNOE) pic.twitter.com/Uw7vWOhkxm (https://t.co/Uw7vWOhkxm)
? NacióDigital (@naciodigital) 28 d'octubre de 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1056489653958832133?ref_src=twsrc%5Etfw)

Segons informa el Meteocat (http://es.meteocat.gencat.cat/?lang=es) , dilluns començarà a sortir
una mica més el sol i s'allargarà fins dimarts. Fins a mig matí el cel es mantindrà mig o molt
ennuvolat a la meitat est del territori i la resta del sector central del litoral i prelitoral per núvols
mitjans, mentre que a la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat
anirà reduïnt-se, si bé a partir de migdia apareixeran algunes nuvolades alhora que n'arribaran per
l'oest del territori. A banda, el vessant nord del Pirineu quedarà molt ennuvolat o cobert al llarg del
dia.
A partir de mig matí s'espera precipitació intermitent i feble al vessant nord del Pirineu. La cota de
neu voltarà els 700 metres. Les quantitats de precipitació acumulada seran minses. Els punts on
bufarà més fort seran el Pirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Dimarts es repetirà, de manera
semblant, aquesta tendència, malgrat que dimecres canviarà de nou el temps.
Dimecres tornaran el fred i la pluja arreu de Catalunya: baixaran de nou les temperatures,
arribaran xàfecs i algunes enfarinades. Però encara és aviat per entrar en detall. A través d'aquest
enllaç, podeu seguir deu trucs per no passar fred a casa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165601/10/trucs/no/passar/fred/casa/sense/deixarse/sou/amb/calefaccio) .
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