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?Cap de setmana inestable amb
alguns ruixats
Els xàfecs escombraran tot el país durant la nit de dissabte a diumenge | Les
temperatures seran un pèl més baixes

Baixarà la temperatura | Sofia Cabanes

La primavera continua ben inestable a casa nostra. Aquest cap de setmana ens arriba un nou
front que ens portarà força núvols i ruixats que acabaran afectant tot el país. No estarà ni de bon tros
plovent tot el cap de setmana però els xàfecs més extensos s'esperen durant la nit de dissabte a
diumenge.
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Pluja prevista per aquest dissabte.

Aquest dissabte tindrem un cel força ennuvolat arreu i on més clarianes hi poden haver és a les
comarques de Girona. Durant tota la jornada es poden escapar alguns ruixats febles o plugims a
qualsevol punt, especialment a prop de la costa i al Pirineu de Lleida. No serà fins al vespre i nit
quan els xàfecs entraran amb ganes per Ponent i pel terç sud, podent caure amb certa intensitat i
localment anar acompanyats de tempesta. Les precipitacions avançaran d'oest a est al llarg de la
matinada i acabaran afectant totes les comarques, tot i que les més febles s'esperen a la costa
de Barcelona i Girona. El vent de component sud i est bufarà amb ganes, sobretot a les
comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, així com a les cotes altes del Pirineu.
De cara a diumenge, durant el matí encara cauran xàfecs al Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona
i comarques de Girona. En zones com ara la Garrotxa i el Ripollès poden caure localment
algunes tempestes. Ràpidament, s'obriran clarianes per la meitat sud del país on quedarà un dia
variable, mentre que la nuvolositat no acabarà de trencar-se al terç nord. En aquests punts poden
caure xàfecs febles al llarg de tot el dia. Les temperatures seran un pèl més baixes i la majoria de
màximes es mouran entre els 16º i els 18º. Vent intens de sud a la franja litoral i a les cotes altes
del Pirineu, mentre que el mar es veurà alterat sobretot a la Costa Brava.
De cara a l'inici de la pròxima setmana, encara quedarà força inestabilitat i entre dimarts i dimecres
s'espera una nova tongada de precipitacions arreu. Tot plegat amb una baixada clara de les
temperatures.
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