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Inici inestable d'un cap de setmana
que acabarà amb sol
Les tempestes d'aquest divendres han estat sens dubte una gran notícia per apaivagar una mica
la sequera que arrossegava la majoria del país. Els ruixats han arribat a gran part de les
comarques, i aquest dissabte al matí encara es mantindran en alguns punts de l'est del país,
mentre que diumenge el temps es tornarà a estabilitzar de manera clara.
Aquest dissabte ens llevarem encara amb restes d'inestabilitat a la costa, principalment a la de
Barcelona. S'escaparan alguns ruixats que hauran arribat durant la matinada que en principi
tendiran a desaparèixer. Les clarianes guanyaran terreny arreu tot i que el cel seguirà variable
amb presència de núvols en alguns indrets , sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. És
a les zones de muntanya d'aquestes demarcacions on a partir del migdia tornaran a créixer
ruixats clarament menys intensos i extensos que els de divendres, i que poden acabar arribant a
de nou a la costa.
Un dels canvis més destacables que ens ha portat l'embossament d'aire fred que ens ha creuat
aquest divendres és la baixada de les temperatures. Les mínimes baixaran per sota dels 20º a la
majoria del país, si bé a molts punts de la costa i del prelitoral encara poden quedar pel damunt
d'aquesta xifra. Les màximes els hi costarà de passar dels 30º a molts indrets del territori, si bé el
vent de mestral reescalfat pot fer que les temperatures siguin més elevades a Ponent i a les
Terres de l'Ebre. La tramuntana també bufarà amb algun cop fort durant tot el dia a l'Empordà.
De cara a diumenge, la situació millorarà clarament. Farà sol a tot el país i creixeran alguns núvols
d'evolució diürna a punts de muntanya del terç nord que com a màxim deixaran alguna gotellada
aïllada. Les temperatures mínimes seran un pèl més baixes a primera hora mentre que les
màximes pujaran un parell de graus arreu. El mestral anirà a la baixa al llarg del dia i la tramuntana
també desapareixerà a última hora.
Pel que fa als pròxims dies, sembla que es vol consolidar aquesta situació d'estabilitat a tot el
territori amb l'excepció d'alguns ruixats de tarda al Pirineu. La calor serà l'habitual per l'època però
sense cap onada de calor a la vista. Sembla, doncs, que encarem l'última setmana de juliol amb
un ambient d'estiu normal típic del mes de juliol.
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