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La neu, si arriba, es veurà al Bages i
el Moianès a la tarda
Les precipitacions, de moment febles, són en forma de neu per sobre de 100-200
m

Neu granulada a Mollet del Vallès Foto: Marc Viñas? (@mvcadi)

Les primeres volves de neu ja s'han pogut veure aquesta matinada a l'entorn de Barcelona. Es
tracta, fins ara, de precipitacions molt anecdòtiques però amb una cota que s'ha situat tan sols als
100-200 metres. Al llarg del dia l'episodi anirà a més i deixar veure neu a l'entorn dels 200-300
metres. No es tracta, ni molt menys, d'un temporal com el del cap de setmana que va deixar fins
a un metre de neu al Pirineu i el Prepirineu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/148072/episodi/neu/deixa/gruixos/fins/metre/al/pirineu?rlc=p1)
.
Ja a primera hora del matí, han aparegut alguns ruixats al prelitoral barceloní que aniran a més
amb el pas de les hores. S'han vist flocs de neu -bàsicament neu rodona- en punts dels Vallesos i
del Maresme com Vallgorguina, Mollet, Sant Fost, Teià i el Masnou, entre altres. També del Baix
Empordà, la Selva i, fins i tot, del Barcelonès -al Tibidabo i en barris elevats de la mateixa
Barcelona-.
Serà sobretot a partir de mig matí i fins a mitja tarda quan les precipitacions guanyaran extensió i
podran aparèixer a diferents comarques, especialment al Vallès. De fet, la cota de neu es situarà
entre els 200 i els 300 metres, tot i que puntualment serà més baixa en moments de xàfec.
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On precipitarà primer serà a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, més tard
s'estendran per indrets de la Catalunya Central com ara Osona, el Moianès o el Bages
(bàsicament comarques de Barcelona sense descartar les del sud de Girona) i acabaran afectant
a la tarda el litoral i prelitoral de Tarragona i zones properes, per on acabaran desapareixent al
vespre.

Una màquina llevaneus al Tibidabo, en una imatge d'arxiu. Foto: Eva Domínguez

Comarques afectades per l'avís per neu

- Osona
- Moianès
- Bages
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Baix Llobregat
- Barcelonès
- Maresme
- Anoia
- Alt Penedès
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- Garraf
- Baix Penedès
- Tarragonès
- Baix Camp

Avís de neu per dijous. Foto: Meteocat
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