Previsió meteorològica
24 y 25 de març de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA

Context general:
Al llarg de la nit i matinada de divendres un embossament d'aire fred en alçada es situarà sobre
la vertical de Catalunya. Aquesta bossa d'aire fred, en aïllar-se del corrent general a causa de la
seva posició tan meridional, formarà una borrasca entre Balears i la costa Catalana que afectarà
de ple a Catalunya, amb precipitacions abundants que afectaran principalment a les comarques
de Girona i Barcelona.
Aquestes precipitacions començaran a produir-se al llarg de la nit de divendres a dissabte a
causa del pas d'un primer front que barrera tota Catalunya. Una vegada es formi la borrasca
mediterrània a primeres hores del dissabte, les precipitacions es generalitzaran i guanyaran
intensitat a la nostra zona. Aquestes precipitacions poden persistir fins a ben entrada la nit.
El diumenge la borrasca anirà desplaçant-se progressivament cap a la Mediterrània oriental, per
la qual cosa les precipitacions no seran tan importants ni persistents, encara que a la tarda, amb
restes d'inestabilitat a causa de la presència d'aire fred en alçada, es podrien produir alguns
ruixats.

@celsiusmeteo

@celsiusmeteo

679 483 232

celsius.cat

info@celsius.cat

Previsió meteorològica
24 y 25 de març de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA
Dia 24-03-18:
Estat del cel:
Nuvolositat abundant durant tota la jornada, fins i tot amb moments de mala visibilitat.

Precipitacions:
Durant la nit i lligades al pas del front es produiran les primeres precipitacions avançant d'oest a est.
Precipitacions febles a puntualment moderades que poden, fins i tot, venir acompanyades de tempesta.
Amb algunes intermitències, les precipitacions poden persistir al llarg de tota la jornada, intensificant-se
de nou a la tarda una vegada la borrasca estigui formada, impulsant vents de component est, carregats
d'humitat.
Quantitats de precipitació bastant abundants, que al final de la jornada, poden situar-se entorn dels
20mm/30mm, sense descartar alguns registres propers als 40mm.

Temperatures:
Ambient fred. Temperatures màximes que es situaran entre els 10ºC/12ºC i mínimes que rondaran els
5ºC/6ºC.

Vent:
Durant la nit i al matí bufaran vents de Mestral (NW) amb ratxes puntualment moderades (fins a 30/40
Km/h). A la tarda entraran vents de Llevant (E) primer i posteriorment de Gregal (NE) amb ratxes
moderades (fins a 40/50 Km/h), especialment al final de la jornada.
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Previsió meteorològica
24 y 25 de març de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA
Dia 25-03-18:
Estat del cel:
Cel variable gran part de la jornada a causa de la presència de restes de nuvolositat que aniran alternant
amb algunes clarianes. A la tarda es produirà el creixement de núvols d'evolució que poden cobrir el cel
en alguns moments.

Precipitacions:
De matinada les precipitacions aniran remetent i a primeres hores del dia ja no s'esperen precipitacions.
Serà a la tarda, a causa de la presència d'aire fred en alçada, quan es produirà el creixement de núvols
d'evolució en zones de muntanya del litoral i prelitoral que deixaran ruixats de distribució irregular, però
que localment descarregaran amb força, fins i tot podrien venir acompanyats de tempesta.

Temperatures:
Temperatures en clara recuperació. Temperatures màximes que se situaran entorn dels 15ºC i mínimes
similars que tornaran a marcar registres entorn dels 5ºC/6ºC.

Vent:
Durant la nit i al matí bufaran vents de Mestral (NW) amb ratxes febles a puntualment moderades (fins a
30/40 Km/h). A la tarda entraran vents de Garbí (SW) amb ratxes febles (fins a 20/30 Km/h).
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