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Quins temps farà aquest cap de
setmana de Reis?
Ens haurem d'abrigar molt per sortir a rebre els Reis d'Orient? Caldrà paraigua en
algun moment?

Continuarà fent fred. | Mercè Adrian

En poc més de 24 hores, els tres Reis d'Orient aniran casa per casa omplint de regals les llars
catalanes. Dissabte al vespre, milers de persones sortiran al carrer per rebre les carrosses i les
comitives de ses majestats
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170090/mes/reis/negres/nit/mes/magica/any/guia/cavalcades/
catalunya) . Així doncs, encarem un cap de setmana, 5 i 6 de gener, on la majoria de catalans
passaran força hores al carrer. En aquest sentit ens preguntem: quin temps farà?
Una cosa està clara: caldrà abrigar-se. Les temperatures seran més suaus que aquest divendres,
però l'abric i les bufandes seran els millors companys per no passar fred dissabte al vespre.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya http://www.meteo.cat/prediccio/general/)
(
, el matí serà
força gèlid. De cara a diumenge, la temperatura continuarà a l'alça i, ja al migdia, superarà els 15
graus en molts punts del litoral i el prelitoral.
La boira anirà perdent protagonisme amb el pas de les hores i un cel serè generalitzat serà la tònica
dominant al llarg i ample del territori català. La pluja no hauria d'aparèixer en les properes 48
hores, com a impàs de cara a mitjans de la setmana que ve, quan un canvi de temps sobtat portarà
una nova baixada de les temperatures i força nevades en cotes altes i no tan altes. Així doncs, ens
espera un cap de setmana força estable, amb tranquil·litat meteorològica, com a avantsala a unes
jornades, a partir de dimarts o dimecres, de més inestabilitat.
A continuació, la darrera previsió del Meteocat
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rxIOGHLsPAA
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