Previsió meteorològica

DIJOUS 2 D´ABRIL

mín:2ºC | màx:14ºC |

Tarda

Matí

Nit
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

1800 m

PER EVITAR LA SATURACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS EN CAS D’ACCIDENT, DES DE PROTECCIÓ CIVIL, ES RECOMANA EVITAR REALITZAR CAP
ACTIVITAT A L’EXTERIOR QUE PUGUI COMPORTAR UN RISC: ESQUI DE MUNTANYA, RAQUETES DE NEU, CICLISME, MUNTANYISME, ESCALADA…
#quedatacasa
El dia començarà ennuvolat i amb algunes precipitacions a l’extrem nord d’Andorra, durant el matí. A la tarda, tot i que s’obriran àmplies clarianes també
esperem ruixats a l’extrem sud del país.
La cota de neu se situarà a 1.800 metres.
Vent de nord-est, fluix arreu.
Temperatures màximes de 14ºC a Andorra la Vella, 8ºC a 1.500 metres i 3ºC al Pas de la Casa.
NIT DE DIJOUS 2 A DIVENDRES 3
Les clarianes aniran guanyant terreny. Els núvols quedaran restringits als massissos del nord.
Vent de nord-est, fluix arreu.
Temperatures mínimes de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC graus a 1.500 metres i al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 35 minuts.
Posta de sol: a les 20 hores i 21 minuts.
Hores de llum diürna: 12 hores i 46 minuts.
Fase lunar: Quart creixent.
Dites i refranys populars del mes: Abril mullat, de pa ve carregat.

Previsió actualitzada a les 13:15 hores

DIVENDRES
mín:2ºC | màx:15ºC |
vent: dèbil

Jornada estable. Tot i que a primeres hores del matí encara quedaran núvols enganxats als massissos del nord, posteriorment es dissiparan. A la resta del país
esperem una jornada ben assolellada.
Vent de nord, fluix arreu del país.
Temperatures màximes de 15ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 3ºC al Pas de la Casa.

DISSABTE 4
mín:1ºC | màx:19ºC |
vent: dèbil

Dominarà l’anticicló, ens espera un dia ben assolellat.
Vent de component sud-oest, fluix arreu.
Temperatures mínimes de 1ºC a Andorra la Vella, 0 graus a 1.500 metres i al Pas de la Casa. Les màximes seran de 19ºC a Andorra la Vella, 12ºC a 1.500
metres i 10ºC al Pas de la Casa.

DIUMENGE 5
mín:2ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

Hi haurà més presència de núvols, però gaudirem de força estones de sol, sobretot a la tarda.
Vent de sud-oest, fluix arreu del país.
Temperatures mínimes de 2ºC a Andorra la Vella, 0 graus a 1.500 metres i al Pas de la Casa. Les màximes seran de 17ºC a Andorra la Vella, 12ºC a 1.500
metres i 10ºC al Pas de la Casa.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DILLUNS 6
mín:4ºC | màx:15ºC |
vent: dèbil

Cel cobert tot el dia amb possibles precipitacions de cara a la tarda.
Vent de sud-oest, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 4 graus i màximes de 15 graus.

DIMARTS 7
mín:5ºC | màx:16ºC |
vent: dèbil

Temps assolella al matí. A la tarda creixeran núvols d’evolució que podrien deixar algun ruixat.
Vent de sud, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 5 graus i màximes de 16 graus.

DIMECRES 8 I DIJOUS 9
mín:6ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

Temps força assolellat als matís. A les tardes creixeran núvols d’evolució que podrien deixar alguns ruixats.
Vent de sud-oest, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 6 graus i màximes de 17 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Fins diumenge 5 d’abril, l’índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5. A partir de dilluns 6, és de 3 sobre 5.

