Previsió meteorològica
DIVENDRES 12 D´OCTUBRE
Matí

mín:10ºC | màx:23ºC |

Nit

Tarda
vent: moderat

vent: moderat

vent: moderat

Dia ben assolellat malgrat el pas de bancs de cirrus.
Vent moderat de sud a sud-oest de 20 a 40 km/h.
Temperatures màximes de 23 graus a Andorra la Vella, 24ºC a Sant Julià de Lòria, 21ºC a les Salines i a 1.500 metres, 19ºC a Engolasters,
18ºC a Soldeu i 14ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà entre 4.100 i 4.300 metres.
NIT DEL DIVENDRES 12 AL DISSABTE 13 # END_BOLD#
Cel força serè arreu del país.
En altitud, predominarà el vent de sud a sud-oest amb puntes de 10 a 30 km/h en cims i serralades.
Temperatures mínimes als voltants de 10 graus a Andorra la Vella, 11ºC a Sant Julià de Lòria, 6ºC a les Salines i a 1.500
metres, 8ºC a Engolasters, 7ºC a Soldeu i al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà entre 4.300 i 4.400 metres.
Hora de sortida del sol: 8 hores i 4 minuts
Posta de sol: 19 hores 18 minuts
Hores de llum diürna: 11 hores 14 minuts
Fase lunar: Lluna nova o lluna vella.
Dites i refranys populars del mes: La Mare de Déu del Pilar, porta l’aigua al secà.

Aquesta previsió s´actualitza diàriament, abans de les 9:30 i de les 16 hores

DISSABTE 13

vent: dèbil

mín:10ºC | màx:23ºC |

El matí es preveu força assolellat. Durant el dia el cel anirà quedant entre molt ennuvolat a cobert i es preveuen precipitacions
febles. A la nit, cel cobert i temps plujós a tot el país, amb precipitacions que tendiran a reforçar-se.En altitud, vent de sud-oest
amb puntes de 10 a 30 km/h en cims i serralades.Temperatures màximes de 23 graus a Andorra la Vella, 24ºC a Sant Julià de
Lòria, 21ºC a les Salines i a 1.500 metres, 18ºC a Engolasters i a Soldeu, 14ºC al Pas de la Casa.La isoterma zero graus se
situarà entre 4.200 i 4.400 metres.

DIUMENGE 14

vent: dèbil

mín:10ºC | màx:21ºC |

Cel cobert i temps plujós. A mesura que passaran les hores, les pluges s’intensificaran, esdevindran progressivament més
sostingudes i podrien evolucionar en tempestes. Durant la nit, continuarà la inestabilitat als massissos pirinencs amb possibles
pluges tempestuoses.En altitud, vent de sud-oest en un primer moment i de sud posteriorment, amb puntes de 30 a 40 km/h
en cims i serralades.Temperatures mínimes als voltants de 13 graus a Andorra la Vella, 12ºC a Sant Julià de Lòria, 8ºC a les
Salines i a 1.500 metres, 9ºC a Engolasters, 8ºC a Soldeu i 6ºC al Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 20 graus a Andorra
la Vella, 21ºC a Sant Julià de Lòria, 17ºC a les Salines i a 1.500 metres, 14ºC a Engolasters i a Soldeu, 10ºC al Pas de la Casa.La
isoterma zero graus se situarà entre 3.700 i 3.800 metres.

DILLUNS 15

vent: dèbil

mín:11ºC | màx:19ºC |

La setmana començarà inestable, ens espera un cel cobert i un temps plujós. Les precipitacions podrien evolucionar en
tempestes durant el matí. A la tarda, el cel continuarà cobert amb ruixats intermitents.En altitud, vent de sud amb puntes de
30 a 40 km/h en cims i serralades. Durant el dia, el vent s’orientarà de nord i minvarà.Temperatures mínimes properes d’11
graus a Andorra la Vella, 10ºC a Sant Julià de Lòria, 5ºC a les Salines i a 1.500 metres, 7ºC a Engolasters, 6ºC a Soldeu i 2ºC al
Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 19 graus a Andorra la Vella, 18ºC a Sant Julià de Lòria, 15ºC a les Salines i a 1.500
metres, 13ºC a Engolasters, 12ºC a Soldeu i 8ºC al Pas de la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 3.500 i 3.700
metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS:
DIMARTS 16

vent: moderat

mín:6ºC | màx:17ºC |

Cel cobert i temps temporalment plujós.Vent entre fluix i moderat de component nord.A 1.500 metres, temperatures mínimes
de 2 a 4ºC i màximes de 13 a 15ºC.

DIMECRES 17

vent: moderat

mín:6ºC | màx:17ºC |

El cel encara continuarà cobert donant-nos pluges.Vent entre fluix i moderat de component nord.A 1.500 metres,
temperatures mínimes de 2 a 4ºC i màximes de 13 a 15ºC.

DIJOUS 18 I DIVENDRES 19

vent: moderat

mín:3ºC | màx:14ºC |

Temps variable, amb desenvolupament d’àmplies clarianes però també amb intervals de núvols portadors de xàfecs.Vent
moderat a temporalment bastant fort de nord a nord-oest.A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0 a 3ºC i màximes de 9 a
12ºC.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període de dimarts 16 a divendres 19 d’octubre, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

