Previsió meteorològica

DIMECRES 11 DE DESEMBRE

mín:3ºC | màx:9ºC |

Tarda

Matí

Nit
vent: moderat

vent: dèbil

vent: moderat

1000 m

Cel mig ennuvolat al matí. A partir del migdia, l’arribada d’un front cobrirà el cel, donant ruixats febles a primeres hores de la tarda i arreu del país.
En un primer moment el límit d’aiguaneu se situarà als volts de la cota 1.500-1.600 metres, posteriorment pot davallar fins a 1.000 metres.
Es preveuen gruixos de 5 cm per sobre de 2.000 metres.
Vent de sud-oest al matí i de nord-oest a la tarda, fluix a fons de valls i moderat en altitud, tendint a reforçar-se a la tarda i als cims.
Les temperatures màximes no passaran de 9ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.
NIT DE DIMECRES 11 I DIJOUS 12
Cel cobert arreu del país amb ruixats febles als extrems nord.
Vent de nord-oest, moderat als fons de valls i bastant fort als cims.
Temperatures mínimes de 3ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -6ºC al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 8 hores i 14 minuts.
Posta de sol: a les 17 hores i 22 minuts.
Hores de llum diürna: 9 hores i 7 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Pel desembre, gelades i nevades, i tot plegat moltes vegades.

Previsió actualitzada a les 8:50 hores

DIJOUS 12
mín:2ºC | màx:9ºC |
vent: dèbil
1200 m

Cel cobert durant tot el dia. A últimes hores de la tarda esperem ruixats febles en qualsevol lloc del país, però més intensos al nord.
La cota de neu se situarà a 1.200 metres, però anirà pujant fins als volts de 1.500 metres durant la nit.
Esperem gruixos de 10 a 15 cm per sobre de 1.500 metres.
Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat als cims.
Temperatures màximes de 9ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.

DIVENDRES 13
mín:3ºC | màx:10ºC |
vent: dèbil
2000 m

Mentre que a la meitat sud del país hi esperem cels coberts, a la meitat nord hi continuaran caient ruixats durant tot el dia.
El límit d’aiguaneu se situarà a 2.000 metres, posteriorment anirà pujant fins la cota 2.200 metres.
Esperem gruixos addicionals de neu nova de fins a 10 cm, per sobre de 2000 i al nord del país.
Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat als cims. A ultimes hores de la tarda el vent s’accentuarà arreu.
Temperatures mínimes de 3ºC Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes assoliran 10ºC a Andorra la Vella, 8ºC a 1.500
metres i 2ºC al Pas de la Casa.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DISSABTE 14
mín:3ºC | màx:12ºC |
vent: dèbil

Mentre que el matí es llevarà sota un cel força cobert, la tarda es preveu bastant assolellada arreu del país.
Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat als cims. Cap al vespre, el vent girarà de sud-oest.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0 a 3 graus i màximes de 8 a 12 graus.

DIUMENGE 15
mín:3ºC | màx:12ºC |
vent: dèbil

Malgrat vels de núvols alts i prims, en general esperem un dia força assolellat.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat als cims.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0 a 3 graus i màximes de 8 a 12 graus.

DILLUNS 16 I DIMARTS 17
mín:2ºC | màx:11ºC |
vent: dèbil

Dilluns: es preveu un dia ben assolellat malgrat el pas de vels de núvols alts.
Dimarts: esperem un bon sol tot i que veurem vels de núvols alts. A la tarda i al nord, no es pot descartar que caigui alguna gotellada.
Vent de sud-oest, fluix arreu del país.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de -3 a 1 grau i màximes de 6 a 8 graus.

DIMECRES 18 I DIJOUS 19
mín:2ºC | màx:8ºC |
vent: dèbil

Dimecres: cel serè amb presència d’algun núvol alt.
Dijous: a partir del migdia el cel es cobrirà i a primeres hores de la nit podrien arribar importants precipitacions.
Vent de sud-est, fluix a fons de valls i moderat als cims.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de -3 a 1 grau i màximes de 6 a 8 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
De dijous 12 a divendres 13 de desembre, l’índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5. De dissabte 14 a dijous 19, és de 3 sobre 5.

