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Una massa d'aire polar farà
desplomar-se els termòmetres
El fred arribarà amb força a partir d'aquest dimecres, amb caigudes de 10 graus en
alguns punts

Gebrada a Sant Boi de Lluçanès, aquest dimarts al matí | Josep Martínez Castro

Arriba l'hivern de debò. Una massa d'aìre polar provinent del centre d'Europa ja ha començat a
entrar a Catalunya, on s'hi instal·larà durant uns quants dies.
Les temperatures es desplomaran i tindrem glaçades generalitzades arreu del territori. En alguns
punts, les màximes en relació al dia anterior poden caure fins a 10 graus. El fred no anirà
acompanyat ni de pluges ni de neu (només es produirà alguna nevada esporàdica a la cara nord
del Pirineu).
Els models meteorològics indiquen que els pròxims dies precipitarà de manera feble al vessant nord
del Pirineu. La resta, estarà poc ennuvolat per núvols alts. La temperatura baixarà en conjunt,
sobretot dijous. #meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/yBM2JA4jO3 (https://t.co/yBM2JA4jO3)
? Meteocat (@meteocat) 7 de gener de 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1082358711518220288?ref_src=twsrc%5Etfw)
El fred arribarà amb força sobretot de cara a dimecres i dijous, i es quedarà almenys fins al cap de
setmana. Avui, però, ja s'ha hagut d'agafar l'abric i hem tingut glaçades moderades a l'interior, que
han arribat de forma puntual a la mateixa línia de la costa.

La temperatura és més baixa, tret de zones elevades, en general. Les glaçades són moderades a
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l'interior i de forma puntual han arribat a la mateixa línia de la costa. #meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/LIhOdXTuzP (https://t.co/LIhOdXTuzP)
? Meteocat (@meteocat) 8 de gener de 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1082531707042054144?ref_src=twsrc%5Etfw)
A les 6 del matí, a Girona i a Lleida avui s'han enregistrat 3 i 2 graus negatius respectivament. A
Barcelona, a la mateixa hora el mercuri marcava els 6 graus positius.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=pwc5c8tOoAY
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