Societat | NacióDigital | Actualitzat el 01/04/2021 a les 15:00

Quan i on plourà aquests propers
dies?
La previsió del temps per a les festes de Setmana Santa

S'esperen alguns ruixats durant les festes | Agustí Descarrega

Les festes de Setmana Santa estaran marcades per la pandèmia i el temps meteorològic. Els
pròxims dies seran clau per a marcar la pauta de les pròximes actuacions del Govern per frenar
l'expansió del coronavirus, però moltíssima gent al país aprofita aquests dies - sense confinament
comarcal a la pràctica- per descansar i agafar forces. La previsió meteorològica és que el sol serà el
protagonista a bona part del país durant la majoria dels dies festius, però poden haver-hi sorpreses.
El Servei Meteorològic de Catalunya apunta que a partir d'aquest dijous a la tarda es podrà
ennuvolar el cel a bona part del territori, sense cap precipitació. Serà a partir de divendres quan
comencin a haver-hi ruixats a la zona dels Pirineus, que es podran estendre a la zona del
Prepirineu. La previsió, però, durant tota la Setmana Santa és que, en principi i si no hi ha cap
sorpresa, no plogui a la costa de tot el país.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=fxWcEhDNt3A
Dissabte les temperatures es mantindran altes a bona part del país, amb vent més reforçat que
augmentarà uns graus la temperatura a zones centrals. El cel, però, serà seré a bona part del país
durant el matí i la previsió de bon temps comença a desfer-se a partir del dissabte a la tarda.
S'esperen alguns ruixats per la zona dels Pirineus, als Prepirineus, per la zona de l'Empordà i
Girona, a Osona i al Bages.
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Jornada molt tranquil·la marcada per l'augment de la nuvolositat, sobretot núvols alts i mitjans
que aniran arribant pel sud i per l'oest del territori.
A més a més, hi ha pols en suspensió.
Més detalls a: https://t.co/dvBoqBQmJb ( https://t.co/dvBoqBQmJb) pic.twitter.com/qkqfyirVHa
(https://t.co/qkqfyirVHa)
? Meteocat (@meteocat) April 1, 2021
(https://twitter.com/meteocat/status/1377504451183964165?ref_src=twsrc%5Etfw)
Independentment, a partir de mitja tarda quedarà cobert al vessant nord del Pirineu, i al final del
dia es formaran alguns núvols baixos al litoral sud. Les temperatures començaran a baixar
diumenge i els núvols seran abundants a bona part del país. Es preveu que no hi haurà ruixats.
Altres notícies que et poden interessar
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