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Núvols, vent i pluja: la previsió del
temps per al que queda de Setmana
Santa
S'esperen precipitacions, especialment a la meitat occidental del país

Els efectes de temporal de mar a la fràgil platja del Fangar al Delta de l'Ebre (Deltebre) | Agustí Descarrega

Setmana Santa passada per aigua. Això és el que diu la previsió del temps per a avui, Dissabte
Sant, i demà, Diumenge de Ressurrecció, i també amb possibilitats de precipitacions Dilluns de
Pasqua, en un final de Setmana Santa marcat per la inestabilitat.
Les prediccions sostenen que es continuaran notant, almenys avui dissabte, el efectes de la
pertorbació situada entre les Balears i en nord d'Àfrica, que ha portat forts vents de llevant a les
comarques de costa i un temporal marítim. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per
onatge, de nivell 5 sobre 6 a les comarques de l'Ebre, i per vent, fins al migdia, a la costa central.
Pel que fa a les precipitacions, no es preveuen durant el matí d'avui, que estarà ennuvolat a
gairebé tot el territori, amb puntuals moments de cel assolellat. Les pluges, però, arribaran a la
tarda, especialment a la meitat occidental del país, i s'intensificaran diumenge al matí, afectant
pràcticament tot Catalunya, segons la previsió del Meteocat.
Inici del matí de dissabte amb alguns núvols, més compactes al sud del territori. Voleu saber si
hi haurà algunes precipitacions ??? Podeu consultar els detalls de la predicció meteorològica a ?
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En quant a les temperatures, es mantindran en la línia dels darrers dies: amb màximes
notablement per sota del que es habitual en aquestes dates de l'any, i molt per sota del que
haurien desitjat qui planejava anar a la platja aquests dies. Especialment, si tenim en compte que
la Setmana Santa ha caigut tard aquest any.
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