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Cap de setmana de temperatures
mínimes: 26 comarques, en avís per
fred
Entre les comarques amb alerta per fred hi ha el Montsià, la Terra Alta, el Baix
Ebre i la Ribera d'Ebre

Bot, entre la boira. | Vicent Pellicer

Catalunya passarà un cap de setmana de temperatures mínimes, amb fins a 25 comarques en
avís per fred. Així ho explica el Meteocat i Protecció Civil, que mantenen l'alerta en un nivell
moderat de les 00.00 a les 12.00 hores tant del dissabte com del diumenge en tots aquests
territoris. Es pot superar el llindar de temperatura mínima gairebé arreu excepte al litoral i
prelitoral de Barcelona i de Tarragona.
En concret, es tracta de les comarques del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, Terra Alta,
les Garrigues, el Segrià, la Noguera, la Conca de Barberà, l'Anoia, el Pla d'Urgell, l'Urgell, el
Bages, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra,
el Berguedà, Osona, la Selva, la Garrotxa, el Gironès, el Pla d'Estany, el Baix Empordà i l'Alt
Empordà.

? Actualitzat avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP
(https://twitter.com/hashtag/SMP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ) per FRED fins Dg ?
? Ds. 00.00 - Dg. 12.00 T.U
? Llindar: temperatura mínima extrema
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? Grau de perill màx. ? 1/6 pic.twitter.com/5B0JTAUlZ0 https://t.co/5B0JTAUlZ0)
(
? Meteocat (@meteocat) January 14, 2022
(https://twitter.com/meteocat/status/1481914786992599042?ref_src=twsrc%5Etfw)
Tant dissabte com diumenge, les mínimes se situaran entre els -9 i els -4?°C al Pirineu, al
Prepirineu i a les fondalades de la depressió Central, mentre que seran d'entre els -6 i el -1?°C a la
resta de l'interior i al litoral nord, i d'entre el -1 i els 4?°C a la resta del litoral, localment més altes
a la costa central.
Per altra banda, les màximes voltaran entre els 10 i els 15?°C al litoral i al prelitoral, entre els 5 i els
10?°C a Ponent i a l'Altiplà Central i entre els 7 i els 12?°C a la resta de l'interior. L'ambient serà molt
fred fora de les hores centrals del dia, amb glaçades entre moderades i fortes a l'interior i alguna
de feble al litoral, preferentment al nord del sector.

? Avís del @meteocat (https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw) per FRED fins
diumenge ?
? Entre la propera matinada i demà al migdia es pot superar el llindar de temperatura mínima
gairebé arreu excepte al litoral i prelitoral de #barcelona
(https://twitter.com/hashtag/barcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i #tarragona
(https://twitter.com/hashtag/tarragona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/AUj0q8ns6s (https://t.co/AUj0q8ns6s)
? Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2022
(https://twitter.com/emergenciescat/status/1481938148766756865?ref_src=twsrc%5Etfw)
Tot i això, sembla que el fred serà l'únic protagonista climatològic del cap de setmana, ja que el
Servei Meteorològic de Catalunya preveu dos dies més aviat solejats i amb vent molt feble.
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