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?Dissabte amb més ruixats a
l'espera d'un diumenge assolellat
L'inici del cap de setmana estarà marcat per molts núvols i xàfecs sobretot a la
meitat est | Les temperatures iniciaran un clar ascens quan passi aquest últim
front

Dissabte passat per aigua | Jordi Peró

Aquest dissabte continuarem sota la influència de la inestabilitat. S'espera un dia rúfol amb
possibilitat de xàfecs a qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia, sobretot a les comarques de
Barcelona i Girona. Tot plegat acabarà desapareixent i deixarà pas a un diumenge assolellat en
conjunt i molt més agradable al centre del dia.
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Pluja prevista per aquest dissabte.

Com dèiem, el dissabte estarà marcat per la nuvolositat abundant arreu del territori i ruixats que es
poden escapar en qualsevol moment del dia i a qualsevol comarca del país. Els més probables i
destacables s'esperen a Girona i Barcelona, tot i que en general seran febles i dispersos. Tot
plegat serà fruit del vent de gregal i llevant que aportarà més humitat i que es deixarà sentir amb
alguna ratxa moderada o forta a primera línia de la costa, on el mar estarà alterat. La nuvolositat
s'anirà trencant a la tarda i vespre per Ponent i per les Terres de l'Ebre. Temperatures similars o
un pèl més baixes amb màximes que es mouran entre els 12º i els 17º en general, amb un
ambient poc primaveral.
Diumenge la situació canviarà radicalment. El sol s'imposarà a gran part del país i tan sols creuaran
bandes de núvols alts i prims per tot arreu, tot i que quedaran restes de núvols baixos al matí a
la meitat est que aniran ràpidament a la baixa. No s'esperen precipitacions enlloc i les
temperatures tiraran clarament cap amunt al migdia, amb màximes que superaran àmpliament els
20º al prelitoral, Ponent i a les Terres de l'Ebre.
La setmana que ve arrencarà amb l'arribada d'un nou front que ens portarà un dilluns més
ennuvolat i amb alguns xàfecs. La tendència, però, és que a partir de dimarts s'imposi l'ambient
assolellat i les temperatures segueixin pujant
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