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?Tornen les pluges arreu del país
Alerta per acumulació de pluja en algunes comarques del Pirineu i per fort onatge
a tot el litoral

Aquest dilluns caldrà agafar els paraigües | Cristóbal Castro

Aquest dilluns caldrà agafar el paraigües. Un gruix de precipitacions arribarà entre la matinada i el
migdia de dilluns i les pluges podran afectar qualsevol punt del país.
Els xàfecs seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats febles, si bé seran
abundants a zones de muntanya i a punts del litoral i prelitoral. Les més continuades es
concentraran a les comarques del Pirineu i Girona, on hi ha activat un avís d'acumulació de pluja i
on es podrien superar els 100 litres.
La precipitació anirà acompanyada de fang, i no es descarta que durant el matí vagin localment
acompanyades de tempesta.

? Situació Meteorològica de Perill (#SMP
(https://twitter.com/hashtag/SMP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ) acumulació de pluja ?
?Acumulació > 100mm en 24h
?DG 18:00 h - DL 18:00 h. T.U.
?Grau de perill màx ? 1/6
El llindar és possible que se superi a les zones més elevades. Per sobre dels 2.200 metres es
podran acumular >30 cm de neu. pic.twitter.com/SBR7qWpVot (https://t.co/SBR7qWpVot)
? Meteocat (@meteocat) February 21, 2021
(https://twitter.com/meteocat/status/1363462221771149316?ref_src=twsrc%5Etfw)
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A la tarda, es mantindran les pluges cap a la meitat nord del país. A les comarques del sud
podrien aparèixer fins i tot algunes clarianes.
Les temperatures també baixaran. La cota de neu se situarà als 2.100 metres al matí i caurà fins als
1.700 metres a la tarda. En alguns punts del Pirineu i per damunt dels 2.200 metres es podrien
acumular fins a 30 centímetres de neu.
També hi ha activada una alerta d'onatge alt a tot el litoral català durant tot el dia. Les onades
podrien superar localment els quatre metres.
El dimarts es mantindran les pluges a la meitat est del país. Dimecres i dijous farà més sol, això sí,
amb temperatures més baixes.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=HRbKDq9X_iQ
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