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Previsió de neu a
cotes baixes durant
el cap de setmana
a Ahir ja van caure els primers ruixats al sud a La neu pot

arribar arreu, excepte el Pirineu, dissabte a la matinada

Miquel Riera
BARCELONA

La neu que ahir va arribar
a diversos municipis del
Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre, i que va
enfarinar teulades i paisatges de poblacions com
Falset, Horta de Sant Joan
Rasquera, Tivissa o Ginestar, és el preludi de la nevada general i abundant que,
amb l’excepció del Pirineu
Oriental i, segurament
d’algunes parts del litoral,
pot caure sobre tot Catalunya des d’aquest divendres a la nit i dissabte a la
matinada.
La barreja entre l’aire
molt fred que tenim al damunt des de la vigília de
Nadal amb l’aire humit i
més calent que aportarà
una borrasca atlàntica serà la clau que portarà el
país a una situació excep-

Pirineu Occidental. Les
precipitacions seran més
importants al terç sud i entre moderades i febles a la
resta.
Es preveu que al litoral i
al prelitoral sud es puguin
acumular gruixos superiors als 20 cm per sobre
dels 600 metres i més de
30 cm per sobre dels 800.
La neu caurà per sobre
dels 200 m, i puntualment
per sota, durant la matinada. “La cota anirà pujant
fins a situar-se entorn dels
400 a punts del nord-est
del país i per sobre dels
800 metres a la resta; malgrat això, a les Terres de
l’Ebre es mantindrà al voltant dels 100 metres”, diu
el Meteocat, que ha posat
un quatre sobre sis a l’indicador de perill del dia.
“Estem davant d’una situació que els amants de la
meteorologia feia anys

cional, com no es vivia des
del febrer de l’any 2018.
Els diferents models fa
dies que fan anar de corcoll els meteoròlegs intentant preveure què pot passar el cap de setmana, sobretot perquè la col·locació final de la borrasca,
més cap a la Península
com pronostiquen alguns,
o més cap al Mediterrani
com indiquen altres, fa variar les previsions.
De tota manera, ahir al
vespre la Generalitat ja va
activar el pla Neucat en
prealerta i va demanar
prudència davant els possibles desplaçaments.
El Meteocat preveu que
la nevada comenci divendres a la nit a les comarques del sud a cota zero i
que, durant la matinada
del dissabte, vagi desplaçant-se cap al nord, afectant tot el país, excepte el

Nens jugant amb la neu a Falset. A baix, la nevada a Horta de Sant Joan ■ ACN

més persistent al sud de
les comarques de Lleida, el
Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre i punts de
les de Barcelona, amb
gruixos destacats. El me-

que no teníem: la possibilitat d’una nevada general a
Catalunya”, explica Àlex
van der Laan, al seu blog
Àlex Meteo. Segons Van
der Laan, la nevada serà

teoròleg vaticina que la
ciutat de Barcelona tindrà
dues ocasions de veure
neu, dissabte al matí i dilluns vinent entre la matinada i el migdia. ■
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