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Torna l'hivern més fred amb neu en
cotes baixes
Dimecres ens arriba una nova glopada d'aire fred que s'allargarà diversos dies |
Fora del Pirineu s'esperen molt poques precipitacions amb una cota de neu que
baixarà clarament

Podem tornar a veure la neu en llocs poc habituals | Albert Segura

L'hivern segueix ben viu. Després d'uns dies de temperatures més aviat suaus o poc fredes,
aquest dimecres ens arriba una nova glopada d'aire fred provinent del centre d'Europa que ens
portarà un descens acusat dels termòmetres. La fredorada ens acompanyarà uns quants dies però
s'esperen poques precipitacions fora del Pirineu amb una cota de neu que s'acabarà situant
entorn els 600 o 400 metres.
Aquest dimecres a primera hora del matí encara no notarem l'arribada del fred a gran part del
país, si bé ja es notarà la baixada de les temperatures a la zona dels Ports i al terç nord del territori,
sobretot al Pirineu on el descens serà notable ja de matinada. L'aire fred anirà entrant poc a poc per
les cotes altes i les comarques del nord, i amb el pas de les hores s'instal·larà a tot el principat. Al
migdia la baixada del termòmetre ja serà evident arreu, de nord a sud del país, i les màximes es
quedaran entre els 7º i els 12º en els millors dels casos, i moltes mínimes es donaran al final del
dia. El vent entrarà amb força als dos extrems del país al mati però a la tarda desapareixerà el mestral
i tindrem tramuntana i gregal a l'Empordà i a gran part del litoral amb alguns cops forts i mala mar
a la meitat nord costanera.
Baixada de la cota de neu
De neu se n'espera ben poca fora del Pirineu. Durant el matí i migdia cauran alguns xàfecs a la
costa i prelitoral de Barcelona i a punts del nord-est, on hi haurà intervals de núvols que a la tarda
i vespre es dissiparan i deixaran pas a un cel serè. La cota de neu voltarà els 1.200 metres i anirà
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baixant fins els 800 al migdia en aquests punts. A la tarda, la inestabilitat es desplaçarà al litoral i
prelitoral de Tarragona, així com a les Terres de l'Ebre i a la zona dels Ports, on els ruixats
desapareixeran al final del dia i on la cota de neu caurà fins als 600 o inclús als 400 metres.
Independentment, fins a primera hora de la tarda nevarà a la cara nord del Pirineu a totes les
cotes i hi haurà xàfecs de neu intermitents a la resta de la serralada entre els 600 i els 800 metres.
A la resta, farà un sol que a la tarda s'estendrà a la majoria de comarques fora de Tarragona i sud
de Barcelona.
Pròxims dies interessants
Dijous el fred serà més acusat i s'intensificarà al vespre. En general farà sol amb algunes restes de
núvols en trams de la costa de la meitat sud i nuvolades de tarda al nord-est poc importants.
Atenció al vespre/nit de dijous i matinada de divendres perquè es poden reproduir alguns ruixats
entre el litoral de Barcelona i el de Tarragona amb una cota de neu de només 300 o 400 metres.
Seran fenòmens poc importants però poden donar alguna sorpresa en aquests sectors. Tot plegat
amb vent intens del nord als dos extrems del país.
Divendres quedaran alguns intervals de núvols en trams de la costa de la meitat sud però en
general farà sol amb temperatures de cru hivern. El cap de setmana seguirà el fred, amb una lleu
recuperació de les temperatures diürnes però amb nits molt fredes i gelades a la majoria de
comarques. Potser caurà algun xàfec de tarda al nord-est dissabte a la tarda i a la nit hi hauria
algun ruixat a la costa central amb una cota de neu pel damunt dels 500 metres.
Haurem d'estar molt atents als següents dies perquè alguns mapes donen una entrada de fred
siberià de primera categoria a l'inici de la setmana que ve amb possibles precipitacions. Un
extrem, però, que no està gens clar perquè altres mapes indiquen que l'aire gèlid instal·lat al centre
del continent finalment no ens afectaria. Ho haurem d'anar seguit amb molta atenció.
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