Colors de primavera

Les pluges del diumenge 30 de març i del dijous 3 d’abril més la caloreta
d’aquests dies ha ajudat a fer pujar els colors de la primavera. Els camps de
colza, cap a la Conca d’Òdena, ja tenen un groc ben intens mentre a punts de
l’Alta Anoia comencen ara a florir. Camps de blat i de civada que pugen amb
força amb un color ben verd, uns romanins ben florits amb un lila ben marcat,
camps silvestres amb dents de lleó ben grogues, roselles... etc. Els colors de la
primavera. Una primavera que a nivell meteorològic ens ha portat aigua en dies
concrets de les darreres dues setmanes i després força calma. Aquesta calma,
que encara avui dijous serà present a casa nostra, es trencarà demà amb
l’arribada d’aire fred en alçada que facilitarà el creixement de les nuvolades i
l’aparició de ruixats i tempestes,
localment
acompanyades
de
calamarsa, que poden presentar-se
al nord de Catalunya i també al
centre amb l’Anoia inclosa.
La foto que adjuntem avui és
pel romaní i les dents de lleó, amb
els seus colors lila i groc. Foto feta a
l’Observatori de Pujalt aquest
dimecres 9 al migdia.
Si tens alguna foto 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.

Informació diària a facebook.com/observatori, twitter.com/Observatori o
al web www.observatoridepujalt.cat

Dades:

-Temperatura de l'aigua del mar a 0,5m de fondària a l’Estartit (Baix Empordà)
* Dimecres 9 d’abril = 14,0ºC ( 2 d’abril = 13,9ºC )
- Estat dels embassaments:
9 d’abril (2 d’abril - fa un any - mitja 10 anys)
 Conques internes de Catalunya: 79,1%
(76,4% - 72,1% - 69,0%)

Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua

Dades de la comarca – Setmana del 2 al 8 d’abril de 2014

,

Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (Alta Anoia – 750m)

22,6

7

5,3

5

42,4

La Panadella (810m)

21,6

7

4,6

5

37,8

Òdena (Conca d’Òdena – 330m)

24,0

7

3,2

5

29,5

La Llacuna (590m)

23,9

7

3,8

2

32,8

Hostalets de Pierola (320m)

24,5

5

7,1

2

31,8

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 10 d’abril de 2014: Sortida Sol 7:20h
Posta Sol 20:26h
Dijous 17 d’abril de 2014: Sortida Sol 7:09h
Posta Sol 20:33h
Lluna plena: Dimarts 15 d’abril

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 10:

Matí

Tarda

El dia serà assolellat amb el creixement
d’alguna nuvolada al llarg de la tarda que no
portarà conseqüències a la comarca. Les
temperatures poden pujar 1ºC més respecte
dimecres.

DIVENDRES 11:

Matí
Tarda
El dia començarà amb alguns núvols i sol. A
partir de mig matí començaran a créixer
nuvolades que al llarg de la tarda poden acabar
portant algun ruixat o fins i tot alguna tempesta
acompanyada localment de calamarsa. Les
temperatures nocturnes pujaran i les màximes baixaran sobretot
després dels ruixats.

DISSABTE 12:

Matí
Tarda
El dia començarà amb restes de núvols del
dia anterior. Amb el pas de les hores el sol
s’anirà imposant. A partir de migdia creixeran
nuvolades que donaran pas a una tarda
variable. No es descarta alguna petit gotellada a
qualsevol indret de la comarca, poca cosa. Les temperatures
nocturnes seran una mica més baixes.

DIUMENGE 13:

Matí

Tarda

El matí serà assolellat. A partir de migdia
creixeran nuvolades que no es descarta que al
llarg de la tarda puguin deixar algun ruixat o
petita
tempesta.
Les
temperatures
es
mantindran.

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

