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Alerta de neu a cotes baixes del
litoral, prelitoral i Catalunya Central
Aquest dilluns, tornarà a baixar la cota de neu baixarà fins als 400 o 300 metres

Imatge d'arxiu de Manresa nevada | Àlex Gómez Ribera

La neu i el fred es mantindran a l'inici d'aquesta setmana. Després d'uns últims dies marcats
per les nevades a cotes baixes que van tenir a moltes comarques en alerta, aquest dilluns ens
arriba un altre canvi de temps que farà baixar les temperatures i ens portarà ruixats febles a
diversos punts amb una cota de neu que anirà baixant progressivament fins a situar-se entorn els
300 o 400 metres al vespre. L'arribada d'un petit front fred farà baixar els termòmetres i, amb
l'entrada de la tramuntana a l'Empordà, es crearà el conegut efecte rebuf, que porta vents humits a
la costa central.
Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Neucat. El nou episodi de nevades
pot afectar punts del litoral i del prelitoral de Girona, Barcelona, Tarragona i la Catalunya Central.
Tot i que les acumulacions de neu més destacades seran en zones de muntanya, el Servei
Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per acumulació de més de 2 cm de neu en cotes
superiors als 500 metres (http://www.meteo.cat/) , però la cota baixarà fins i tot més. Al matí-migdia
podria nevar a Osona, la Selva i el Vallès Oriental, i a partir del llavors les nevades es podrien
estendre al Vallès Occidental, el Moianès, el Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. A la
tarda podrien quedar emblanquinades les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de
Barberà.
Durant el matí, la nuvolositat serà força abundant a gran part del litoral i prelitoral, sobretot al
central, mentre que a la resta hi haurà més clarianes. Ja a primera hora, s'esperen xàfecs
dispersos entre les comarques de Barcelona i Girona, així com a punts del Pirineu, sobretot al de
Lleida, amb una cota de neu que, inicialment, rondarà els 1.000 metres.
Tot plegat anirà acompanyat d'un descens clar de les temperatures que notarem sobretot a partir
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del migdia i la tarda. Les temperatures màximes es mouran en general entre els 6ºC i els 11ºC, si
bé seran més altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre on quedaran més al marge d'aquesta
situació. El vent bufarà amb força a l'Empordà, mentre que el Mestral també es deixarà sentir en
menor mesura a les Terres de l'Ebre. A partir de dimecres s'espera una pujada de les
temperatures.
COMPTE que @meteocat (https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw) avisa que a partir
de demà matí s'inicia episodi de #nevades
(https://twitter.com/hashtag/nevades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) que pot afectar punts del
litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona i Catalunya Central.#Prealerta
(https://twitter.com/hashtag/Prealerta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #neucat
(https://twitter.com/hashtag/neucat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #ProteccioCivil
(https://twitter.com/hashtag/ProteccioCivil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
CALDRÀ SEGUIR les actualitzacions de la previsió meteo pic.twitter.com/B3jXWqaMUj
(https://t.co/B3jXWqaMUj)
? EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 11 de febrer de 2018
(https://twitter.com/emergenciescat/status/962775071784947712?ref_src=twsrc%5Etfw)
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