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Editorial

El fred arriba a Catalunya
“Les temperatures mínimes podrien baixar fins  
a 8º i pot gelar a tot l'interior”, això és el que 
deien les previsons de mitjans de gener.

El  Meteocat  no  descartava  que  nevés  al  Litoral, 
però sempre de forma molt feble.

                       Nevades al Litoral

La irrupció a la Península Ibèrica d'una massa d'aire 
fred procedent d'Europa va  ocasionar a  partir  de 
finals  de  gener  un  descens  molt  acusat  de  les 
temperatures  a  Catalunya,  de  fins  a  8º  a  les 
mínimes,  i  va obrir  la  possibilitat  de nevades en 
cotes baixes encara que sempre de caràcter molt 
feble. No serà una situació extraordinària per a  
un final de gener, però que suposarà un canvi  
radical, deien les previsons. 

Si es compleixen les prediccions, seran els dies més 
freds de Catalunya des de l'onada gèlida del passat 
15-18  de desembre, però sense arribar  a superar 
aquells registres.

Segons el Meteocat la temperatura als 1500 metres 
d'altitud  (850  hectopascals)  a  la  vertical  de 
Barcelona baixarà des de 3º l'  última setmana de 
gener fins als -5º.

                      Nevades a cotes altes 

Les  gelades  nocturnes  van  ser  generals  a  tot 
l'interior, amb registres de -5º, i hi va haver puntes 
inferiors a -10º en cotes altes del Pirineu. A la costa 
van oscil·lar entre -2º i 3º. Al migdia, en canvi, va 
lluir  el  sol,  va  desaparèixer  la  boira  i  les 
temperatures van ser més suaus.

Va  bufar  vent  molt  fort  del  nord  als  cims  del 
Pirineu  i  a  d'Empordà,  cosa  que  va  alterar 
notablement l'estat del mar a la Costa Brava.

Les  principals  precipitacions  van  caure  sobre  el 
mar. També va nevar a nivell del mar al Cantàbric 
encara que de forma feble.

Mentrestant a Alemanya, Suïssa, el nord de França, 
Bèlgica  i  altres  països  d'Europa  central,  els 
termòmetres  van  tornar  a  caure  després  d'un 
descans fugaç en què es van registrar temperatures 
més suaus.

                         Alemanya nevada

ES TRACTA DE L'HIVERN MÉS RIGORÓS DE 
LES ÚLTIMES DUES DÈCADES.


