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Dissabte de ruixats i diumenge de
sol amb més fred
Els xàfecs començaran al Pirineu i arribaran fins a la costa central i al nord de
Tarragona | Diumenge farà més sol però amb temperatures més baixes

S'esperen ruixats per aquest dissabte | Juanma Peláez

El febrer no dona treva a nivell meteorològic. Després d'haver tancat l'episodi de fred, neu i pluja
que ha durat ben bé dues setmanes, aquest dissabte torna a canviar el temps amb el pas d'un
front que portarà ruixats principalment a la meitat nord. Tot plegat amb un descens de les
temperatures que no tindrà res a veure amb els valors tan baixos assolits dies enrere.
Dissabte ens llevarem ja amb força núvols a la meitat est i al Pirineu i Prepirineu, mentre que a la
resta hi haurà més clarianes. Ja de nit hi haurà precipitacions a la cara nord del Pirineu, mentre
que a mig matí i migdia ja cauran xàfecs a molts punts del Pirineu i Prepirineu, sense descartar-ne
a altres zones. A partir de llavors, els ruixats, febles però localment moderats, avançaran de nord a
sud des del Prepirineu i aniran escombrant les comarques de Girona, Barcelona i altres zones de
la meitat nord. La pluja es concentrarà al vespre i nit a la costa central i arribarà també al nord de
Tarragona, per on acabarà desapareixent.
A Ponent, extrem sud del país i l'Alt Empordà quedaran més al marge d'una situació que al Pirineu
deixarà neu a partir d'uns 2.000 metres però que a la tarda es situarà entorn els 1.500, més baixa
inclús a la cara nord. Les temperatures baixaran arreu, tant les mínimes com les màximes, amb
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valors que a migdia es mouran entre els 13º i els 18º en general. El vent bufarà als dos extrems
del país.

Mapa de les pluges per aquest dissabte al vespre

De cara a diumenge, la situació millorarà clarament i el sol s'imposarà en general sense pluges, tot i
que quedaran restes de núvols a punts del litoral i de la meitat nord. Al matí hi haurà boires
matinals i el vent bufarà als dos extrems, mentre que les temperatures baixaran una mica més.
Pel que fa a la pròxima setmana, els mapes ballen molt encara sobre què pot passar. Alguns
models indiquen que tindríem un nou descens important de les temperatures a mitjans de
setmana, però d'altres marquen tot el contrari, tot i que la inestabilitat augmentaria a partir de
dimecres. Ho haurem d'anar seguint.
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