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?La neu i el fred àrtic donen pas a
una forta pujada de les
temperatures
En alguns punts de la Catalunya Central, s'ha viscut la matinada més freda dels
últims sis anys

Montserrat, vista des de Vacarisses, aquest dimarts | Albert Segura

Sens dubte, aquesta ha estat una de les nits més fredes del que portem d'hivern a gran part del
país després de les sorprenents nevades d'ahir a cotes molt baixes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/148476/xarxa/viaria/recupera/normalitat/despr/mati/marcat/gel)
. Les glaçades han estat generals, inclús a la mateixa línia de al costa, i a l'interior molts valors
s'han mogut entre els -5ºC i els -10ºC.
De fet, a Das (la Cerdanya) és on el termòmetre ha tocat més fons arribant als -21ºC. També ha
caigut el mercuri a Puigcerdà (la Cerdanya), amb -14,2ºC; al Pont de Suert (l'Alta Ribagorça), amb 10,8ºC; o Molló (el Ripollès), amb -10ºC.
En alguns punts de la Catalunya Central s'ha registrat la matinada més freda dels últims sis
anys. És el cas de Viladrau, a Osona (-9,5ºC), o La Quar, al Berguedà (-8,2ºC).

Estacions de la XEMA que avui han mesurat una temperatura mínima #meteocat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/148476/xarxa/viaria/recupera/normalitat/despr/mati/marcat/gel)
pic.twitter.com/EccZ9suYqz (https://t.co/EccZ9suYqz)
? Meteocat (@meteocat) 13 de febrer de 2018
(https://twitter.com/meteocat/status/963346443116392448?ref_src=twsrc%5Etfw)
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El mapa de temperatura mínima mostra com avui ha glaçat arreu de Catalunya, llevat d'alguns
trams del litoral #meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/gZHeGDUNym (https://t.co/gZHeGDUNym)
? Meteocat (@meteocat) 13 de febrer de 2018
(https://twitter.com/meteocat/status/963346776769159168?ref_src=twsrc%5Etfw)

Més FOTOS de la nevada al Tibidabo de Barcelona, per l'Observatori Fabra (@alfons_pc
(https://twitter.com/alfons_pc?ref_src=twsrc%5Etfw) ) https://t.co/GBonWh8WFN
(https://t.co/GBonWh8WFN) pic.twitter.com/ZU9cfjwmMD (https://t.co/ZU9cfjwmMD)
? NacióDigital (@naciodigital) 13 de febrer de 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/963382911302094848?ref_src=twsrc%5Etfw)
Les gelades han estat especialment intenses ja que, com que ahir va estar plovent i nevant de
forma persistent fins a última hora a molts punts de Barcelona, sud de Girona i nord de
Tarragona, tot això s'ha glaçat de matinada i ha provocat que aquest matí haguem tingut carrers i
vehicles ben blancs i coberts per una gruixuda capa de gel, provocant més d'un maldecap a
primera hora. Tot això, però, ja és història ja que el vent de Ponent escombrarà aquest aire fred i les
temperatures es recuperaran clarament.
Després d'un matí serè arreu, aquest dimarts la nuvolositat anirà a més i el cel quedarà cobert
pràcticament a totes les comarques. Els núvols seran especialment compactes a la meitat oest on
no es descarta algun xàfec, però on més precipitació s'espera és a la cara nord del Pirineu amb una
cota de neu encara baixa que pujarà dels 200 als 600 metres en aquesta zona. El vent de Ponent
es reforçarà i es deixarà sentir a moltes zones, sobretot al litoral i a punts elevats de l'interior, mentre
que les temperatures màximes encara no experimentaran grans canvis amb un ambient més aviat
fred arreu.
Ascens del termòmetre
De cara a dimecres, la matinada ja serà clarament menys freda amb gelades menys intenses
concentrades a punts de l'interior i del prelitoral, sobretot a la meitat nord i a les muntanyes de
Prades, i al Pirineu. La nuvolositat encara serà destacable durant tota la jornada i la nevada
s'intensificarà al Pirineu, sobretot al lleidatà i a la cara nord, amb una cota de neu que pujarà
ràpidament fins els 1.000 metres al matí i que al llarg del dia s'enfilarà fins els 1.800 metres.
Dimarts i dimecres encara hi haurà núvols i alguns ruixats al nord del país, però la temperatura serà
més alta arreu. #meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/DC6gJ8Ijt7 (https://t.co/DC6gJ8Ijt7)
? Meteocat (@meteocat) 11 de febrer de 2018
(https://twitter.com/meteocat/status/962795003440455681?ref_src=twsrc%5Etfw)
Llavors, les temperatures màximes ja pujaran amb més ganes, amb alguns valors que
s'aproparan als 14ºC al litoral i a la meitat sud. El vent de Ponent seguirà bufant en algunes
comarques.
Dijous serà el dia de la setmana amb més estones de sol i això farà que les temperatures pugin
més clarament, amb moltes màximes que superaran els 15ºC a prop de la costa, a les Terres de
l'Ebre i a Ponent. El fred de ple hivern desapareixerà i la neu de fora del Pirineu es fondrà del tot.
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L'ascens del termòmetre continuarà divendres, moment a partir del qual sembla que ens arribarà un
altre canvi de temps que probablement ens porti xàfecs arreu al llarg del cap de setmana amb neu
que no sortirà de les cotes mitjanes i altes del Pirineu.
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