Març càlid i sec

El mes de març que hem acabat ha estat càlid i sec a tota la comarca.
Diem càlid a causa que la temperatura mitjana ha estat més elevada que la
mitjana climàtica que ens pertoca. A on la temperatura s’ha mostrat més per
sobre dels valors mitjans és el sud i est de la comarca amb valors mitjans entre
1,0ºC-1,5ºC per damunt de la mitjana. La resta de la comarca s’ha situat una
mica per sota del grau per sobre de la mitjana i algun punt de la Conca d’òdena
al voltant de 0,5ºC per sobre de la mitjana. Pel que fa a les precipitacions ha
estat un mes sec ja que ha plogut menys del que marca
la mitjana de l’època. Els punts més secs de la comarca
són els punts situats a l’oest de l’Alta Anoia, zona ja
castigada per la sequera agrícola dels darrers mesos. En
el cas de l’Observatori de Pujalt han caigut en tot el mes
13mm quan la mitjana dels darrers anys és de 50mm pel
mes de març. Per tan ha caigut tan sols una quarta part
del que hauria d’haver caigut.
Adjuntem un mapa del percentatge d’aigua caigut
a diferents punts respecte el valor mig que correspon.
Informació diària a facebook.com/observatori,
twitter.com/Observatori o al web www.observatoridepujalt.cat
Si tens alguna foto meteorològica que vulguis compartir envia’ns-la a info@observatoridepujalt.cat . De totes les fotos rebudes triarem
una al mes que apareixerà al primer “Enllaç” del mes següent. A l’enviar-la cal posar nom, lloc, hora i data de la presa de la imatge. El
guanyador mensual rebrà un val per assistir a una observació astronòmica o a una visita meteorològica a l’Observatori de Pujalt.

Dades:

-Temperatura de l'aigua del mar a 0,5m de fondària a l’Estartit (Baix Empordà)
* Dimecres 2 d’abril = 13,9ºC ( 26 de març = 14,2ºC )
- Estat dels embassaments:
2 d’abril (26 març - fa un any - mitja 10 anys)
 Conques internes de Catalunya: 76,4%
(76,1% - 69,9% - 68,1%)

Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua

Dades de la comarca – Setmana del 26 de març a l’1 d’abril de 2014

,

Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (Alta Anoia – 750m)

16,4

31

-0,7

27

12,5

La Panadella (810m)

15,7

31

-0,9

27

15,1

Òdena (Conca d’Òdena – 330m)

19,4

31

-1,4

28

14,9

La Llacuna (590m)

16,4

1

0,7

28

25,3

Hostalets de Pierola (320m)

19,7

1

2,2

26

18,2

Fonts: Panadella, Òdena, La Llacuna i Hostalets de Pierola són del Servei Meteorològic de
Catalunya. Ajuntament d’Igualada són de l’AEMET. Pujalt són les de l’Observatori de Pujalt.

Astronomia
Dijous 3 d’abril de 2014: Sortida Sol 7:31h
Posta Sol 20:18h
Dijous 10 d’abril de 2014: Sortida Sol 7:20h
Posta Sol 20:26h
Lluna en quart creixent: Dilluns 7 d’abril

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 3:

Matí

Tarda

DIVENDRES 4:

Matí

Tarda

DISSABTE 5:

Matí

Tarda

DIUMENGE 6:

Matí

Tarda

El dia serà gris i plujós a tota la comarca.
Pluges generals que deixaran de mitjana entre
15-25mm tot i que puntualment es podran
superar els 40-50mm. Les temperatures baixaran
sobretot al llarg del dia.

Durant la matinada encara pot haver-hi
algun ruixat que tendirà a desaparèixer. A
primera hora hi haurà molts núvols que al llarg
del matí aniran desapareixent. A partir de
migdia farà sol. Les temperatures durant la
matinada seran més baixes, però, durant el dia pujaran clarament.
El dia serà assolellat amb alguns núvols
alts al matí. Les temperatures seran més
elevades, sobretot les màximes. Les màximes
superaran els 20ºC a bona part de la comarca.
El dia serà assolellat amb temperatures que
durant la matinada es mantindran o fins i tot
baixaran una mica, però, que durant el dia
seran encara una mica més elevades que
dissabte.

Seguiu les actualitzacions de la predicció a:
www.observatoridepujalt.cat i a www.facebook.com/observatori
Si voleu rebre les prediccions per mail: albertborras@gmail.com
Bon cap de setmana!
Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt.
Per visites, observacions astronòmiques i cursos:
93 869 80 22 - info@observatoridepujalt.cat

