
 

           
 

 
 

Predicció meteorològica per la Diada de 
Catalunya 

 
 

 L’11 de setembre de 2015 es preveu canviant i amb temperatures 
suaus, tot i que amb sensació de xafogor a la costa. 

 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya informa que la predicció per l’11 de 
setembre de 2015 ve encapçalada per la variabilitat meteorològica. 
 
El pas d’una pertorbació durant dijous 10 donarà lloc a precipitacions disperses 
a qualsevol punt de Catalunya, que al llarg de la tarda i nit s’aniran restringint a 
la zona litoral i prelitoral. En general seran entre febles i moderades, però és 
possible que siguin localment fortes al litoral central i sud. A causa d’aquesta 
predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de Situació 
Meteorològica de Perill de grau 1 per intensitat de pluja. 
 
Divendres 11 de setembre començarà força ennuvolat i amb algunes 
precipitacions febles i residuals a punts del litoral, que aniran minvant durant les 
primeres hores del matí fins a desaparèixer. A partir de llavors la nuvolositat 
serà variable, a estones abundant, i només es preveuen alguns ruixats locals 
de tarda al prelitoral. 
La temperatura serà suau en general. Es preveuen mínimes d’entre 7 i 12 ºC al 
Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu, entre 11 i 16 ºC a la Depressió Central, 
entre 13 i 18 ºC al prelitoral i entre 15 i 20 ºC al litoral. Els valors màxims 
estaran entre 17 i 22 ºC al Pirineu, entre 19 i 24 ºC al Prepirineu i entre 23 i 28 
ºC a la resta, amb força sensació de xafogor a la costa. 
 
Els models meteorològics indiquen més inestabilitat atmosfèrica de cara el cap 
de setmana, amb l’arribada d’una nova pertorbació a partir de dissabte a la 
tarda.  
 
Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials facebook.com/meteocat 
i @meteocat 
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 

http://www.meteo.cat/

