Previsió meteorològica
07 i 08 d'abril de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA

Context general:
A partir de divendres l'arribada d'una nova pertorbació des de ponent marcarà el temps del cap
de setmana.
Aquesta pertorbació provocarà, primer de tot, un notable augment de la nuvolositat a partir de
divendres i progressivament anirà complicant la situació meteorològica a gran part de
Catalunya.
Dissabte serà un dia molt insegur, amb cel cobert i les primeres precipitacions que aniran
estenent-se des de ponent i que ja poden fer acte de presència a la nostra zona de forma
intermitent, tot i que sobretot afectaran les comarques de la meitat oest.
Dissabte també serà un dia ventós. El vent de Gregal (NE) i Llevant (E) arribarà a bufar amb cops
de fins a 50/60 km/h.
Serà la matinada de dissabte a diumenge, i durant la primera meitat de
diumenge, quan plogui amb més intensitat i de forma més extensa i general. Amb el pas de
les hores, al llarg de la tarda, les precipitacions aniran desplaçant-se cap a les comarques de
Girona.
Temperatures màximes clarament més baixes durant el cap de setmana a causa de l’abundant
nuvolositat i la pluja, tot i que no es tracta d’una entrada d’aire fred gaire important.
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Previsió meteorològica
07 i 08 d'abril de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA
Dia 07-04-18:
Estat del cel:
Nuvolositat abundant i compacta durant tota la jornada.

Precipitacions:
De matinada ja es poden produir les primeres precipitacions a la nostra zona. Precipitacions febles a puntualment
moderades, de distribució molt irregular, que poden persistir, de forma intermitent, fins a migdia o primeres hores
de la tarda.
La resta de la jornada, sense descartar algun plugim feble, les precipitacions aniran desapareixent de la nostra
zona i quedarien restringides a la meitat oest de Catalunya.
Es a dir, no s’espera una jornada de pluges persistents i continuades, però si amb risc d’alguns xàfecs puntuals i
dispersos fins a migdia o primeres hores de la tarda aproximadament.
Les quantitats de pluja acumulada es mouran entre els 2mm/5mm de forma general, sense descartar algun
registre proper als 10mm.

Temperatures:
Temperatures més baixes. Màximes que difícilment superaran els 15ºC i mínimes que rondaran els 9ºC/10ºC.

Vent:
Durant pràcticament tota la jornada bufaran vents entre Gregal (NE) i Llevant (E) amb ratxes moderades a
puntualment fortes durant la nit i al matí (fins a 50/60 Km/h) i amb ratxes puntualment moderades la resta de la
jornada (fins a 30/40 Km/h).
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Previsió meteorològica
07 i 08 d'abril de 2018
6ª FIRA VALLIRANA NATURA
Dia 08-04-18:
Estat del cel:
Nuvolositat abundant i compacta durant pràcticament tota la jornada. Només a últimes hores del dia la
nuvolositat es pot trencar i obrir-se algunes clarianes.

Precipitacions:
De matinada ens arribarà la part més activa de la pertorbació amb un front associat. Al seu pas es produiran
precipitacions d’intensitat moderada, sense descartar, de forma local, algun xàfec de forta intensitat i, fins i tot,
acompanyat de tempesta.
Les precipitacions poden persistir a la nostra zona, de forma més general i continuada que dissabte, fins a migdia
o primeres hores de la tarda aproximadament. El front continuarà avançant d’oest a est i amb el pas de les hores
durant la tarda, les precipitacions s’aniran desplaçant i restringint-se a les comarques del nord-est (Girona i nord
de Barcelona)
Les quantitats de pluja acumulada es mouran entre els 5mm/10mm de forma general, amb algun registre proper
als 20mm en aquelles zones afectades pels xàfecs més intensos.

Temperatures:
Temperatures molt poc contrastades. Màximes que repetiran valors propers als 15ºC i mínimes més altes amb
valors de 11ºC/12ºC.

Vent:
Durant la nit bufaran vents de Gregal (NE) amb ratxes puntualment moderades (fins a 30/40 Km/h). Al matí i
durant la resta de la jornada s’imposaran els vents de Mestral (NW) amb ratxes febles a puntualment moderades
(fins a 20/30 Km/h).
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