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Canvi de temps a la vista, amb
fortes pluges i potser neu
Una massa d'aire fred i una llevantada coincidiran a principis de la setmana que
ve

Vianants sota la pluja a Sabadell. | Juanma Peláez

La setmana dels barbuts
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194503/setmana/dels/barbuts/no/falla/termometre/es/desplom
a) no ha fallat i els termòmetres han anat caient progressivament durant aquests dies. I el cap de
setmana encara farà més fred. Caldrà agafar els guants i la bufanda.
Els primers canvis ja arribaran aquest divendres. La temperatura baixarà a mesura que avanci el
dia i el vespre nevarà a la cara nord del Pirineu, amb una cota que es podria situar per sota els
1.000 metres. Al matí, cauran ruixats aïllats a les comarques de Lleida i Tarragona i a la tarda, a
les comarques de Girona.
Durant tot el cap de setmana, s'instal·larà al país una massa d'aire fred (que es quedarà fins a
mitjans de la setmana que ve) i la temperatura continuarà caient, amb xifres ja del tot hivernals. La
davallada es notarà sobretot en les màximes.
La formació d'una depressió a la Mediterrània portarà:
-??? temporal marítim molt dur i persistent
-vent fort o molt fort
-baixada de la temperatura
-? i ?
https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/31826/canvi-temps-vista-amb-fortes-pluges-potser-neu
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Caldrà seguir atentament futures actualitzacions, ja que la posició final, marcarà els màxims de
precipitació. pic.twitter.com/ObUA4HanvK https://t.co/ObUA4HanvK)
(
? Meteocat (@meteocat) January 16, 2020
(https://twitter.com/meteocat/status/1217850796030808066?ref_src=twsrc%5Etfw)
Dissabte, el dia serà mig ennuvolat. A la nit i matinada arribaran ruixats per Ponent que
s'estendran per tot el país, amb una cota de neu d'entre 600 i 1.000 metres al Pirineu.
Diumenge tornarà a nevar al Pirineu, sobretot a la cara nord, i els ruixats es restringiran a les
Terres de l'Ebre. El termòmetre encara baixarà una mica més i haurà vent, que bufarà amb molta
força, amb cops d'entre 70 i 80 km/h. Al final del dia, però, començarà un altre canvi important: entrarà
una llevantada que farà augmentar les precipitacions, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
Dilluns, les pluges continuaran amb força i la cota de neu podria baixar per sota dels 500 metres.
Per tant, podria nevar gairebé a qualsevol punt del país si s'acaben confirmant els models
meteorològics.
En tot cas, caldrà seguir amb atenció les futures actualitzacions d'aquests models per confirmar
l'abast de la topada entre aquesta massa d'aire fred i la llevantada, que podria donar peu a les
primeres nevades generalitzades.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=eQf66MvGLz0
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