Societat | NacióDigital | Actualitzat el 18/04/2019 a les 15:42

Ruixats, vent i mala mar: alertes
meteorològiques per a aquesta
Setmana Santa
A partir de Dijous Sant arribaran els primers ruixats pel sud, i es mantindran de
manera intermitent durant els dies de vacances en diversos punts del país

Sant Pere de Torelló, aquest matí | Carme Molist

Una de les grans preguntes que es fa molta gent per Setmana Santa és quin temps farà i si
podrem deixar enrere l'hivern i començar la temporada de platja. Si volíeu estrenar banyador,
aquestes no són les vacances ideals. La previsió del temps mostra força inestabilitat arreu del país
durant els dies de festa, amb cel enterbolit, núvols més o menys compactes i pluges en
diversos punts del territori.
L'últim apunt del Servei Meteorològic de Catalunya indica que aquests pròxims dies estaran
marcats per la presència de baixes pressions a la meitat sud del territori, que farà que el vent bufi
de component est amb força. De fet, s'han activat alertes per vent i per l'estat de la mar. Entre
diumenge i dilluns de Pasqua, els models meteorològics indiquen que les baixes pressions poden
apropar-se a Catalunya.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=moH1d9xdijQ
Aquest dijous a la tarda, el cel estarà molt ennuvolat arreu del territori, especialment al terç sud i a
l'oest del país. Fins a mitja tarda s'espera algun ruixat feble i dispers a qualsevol indret, avançaran
de sud a nord i localment podran anar acompanyats de tempesta. A partir de llavors s'espera
precipitació més persistent al terç sud del país i és possible que afecti àrees properes, d'intensitat
feble o localment moderada i amb tempesta. Acumularan quantitats minses o poc abundants en
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general, tot i que a la serralada del Port seran localment abundants (fins a 50 mm en 24 hores).
La precipitació anirà acompanyada de fang.
De cara a divendres, el cel continuarà ennuvolat però apareixeran algunes clarianes al nord i nordest. Fins a primeres hores de la tarda s'espera precipitació a l'extrem sud del país i de matinada. En
general serà feble, tot i que de matinada podrà ser puntualment moderada i anar acompanyada de
tempesta, especialment al massís del Port. En qualsevol cas, no s'esperen grans acumulacions.
Pel que fa les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament i les màximes es mantindran
estables.
Cap de setmana de núvols, pluja i vent
Dissabte tindrem un matí amb núvols alts i mitjans arreu que deixaran el cel poc ennuvolat al
Pirineu i Prepirineu, amb núvols més compactes al sud del país. Al llarg de la tarda aquesta
nuvolositat augmentarà i progressarà de sud cap a nord i al final del dia deixarà el cel molt ennuvolat
en conjunt. Per altra banda, durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu.
A partir de migdia hi haurà ruixats al Pirineu i Prepirineu occidental, localment amb tempesta. A
més, a partir del vespre se n'esperen al litoral i prelitoral que posteriorment avançaran cap a altres
punts de l'interior. Les precipitacions seran d'intensitat feble o localment moderada i acumularan
quantitats minses en general i puntualment poc abundants al Pirineu. La cota de neu començarà
cap als 2.400 metres, i baixarà progressivament fins als 1.900 metres a la nit. Les temperatures
pujaran lleugerament, especialment les màximes.
La previsió a mitjà termini indica la possibilitat que entre diumenge i dilluns de Pasqua augmenti la
nuvolositat fins a quedar un cel molt ennuvolat en general, amb nuvolositat més compacta a la
meitat sud del país. Les precipitacions, més probables a la meitat sud, serien d'intensitat entre
feble i moderada amb acumulacions que podrien ser localment abundants. El vent de llevant
tornaria a reforçar-se i alteraria l'estat de la mar.
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