Previsió meteorològica

DIMARTS 15 DE JUNY

mín:14ºC | màx:29ºC |

Matí

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

El matí es preveu ben assolellat. A partir de migdia creixeran cúmuls que donaran ruixats en forma de tempesta a la tarda.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.
Les temperatures màximes assoliran 29ºC a Andorra la Vella, 24ºC a 1.500 metres i 16ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 4.000 metres.
Nit de dimarts 15 a dimecres 16
Al vespre i a primeres hores de la nit pot caure algun ruixat, localment tempestuós. Posteriorment el cel s´asserenarà.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.
Les temperatures mínimes seran de 14ºC a Andorra la Vella, 7ºC a 1.500 i 10ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 4.200 metres a mitjanit.
Sortida del sol: a les 6 hores i 17 minuts.
Posta de sol: a les 21 hores i 34 minuts.
Hores de llum diürna: 15 hores i 16 minuts.
Fase lunar: Lluna nova.
Dites i refranys populars: Pollet que ve del gener, pel juny me´l menjaré.

La previsió s´ha actualitzat a les 13:40 hores

DIMECRES 16
mín:14ºC | màx:28ºC |
vent: dèbil

El flux de sud-oest, degut a una dorsal anticiclònica, afavorirà un matí ben assolellat i creixement de núvols a la tarda amb ruixats
tempestuosos que poden allargar-se fins a primeres hores de la nit.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.
Les temperatures màximes assoliran 28ºC a Andorra la Vella, 24ºC a 1.500 metres i 17ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 4.200 metres.

DIJOUS 17
mín:15ºC | màx:24ºC |
vent: dèbil

L´acostament d´un front per l´oest farà augmentar la nuvolositat des de primeres hores del matí. A partir de migdia esperem
precipitacions, que localment poden prendre un caràcter tempestuós i que s´allargaran fins la nit.
Vent de component sud, moderat a fons de valls i fort en altitud.
Les temperatures màximes assoliran 24ºC a Andorra la Vella, 20ºC a 1.500 metres i 13ºC al Pas de la Casa. Les mínimes es preveuen de
15ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 4.100 metres.

DIVENDRES 18
mín:15ºC | màx:24ºC |
vent: dèbil

El front acabarà formant una pertorbació a l´oest peninsular que farà créixer la nuvolositat a la tarda, tot plegat després d´un matí
assolellat. Tanmateix no esperem precipitacions.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.
Les temperatures màximes assoliran 24ºC a Andorra la Vella, 20ºC a 1.500 metres i 13ºC al Pas de la Casa. Les mínimes es preveuen de
15ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 4.200 metres.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DISSABTE 19
mín:12ºC | màx:24ºC |
vent: moderat

La pertorbació romandrà a l´oest de la península i el seu flux de sud-oest tornarà a fer créixer núvols de tarda que tanmateix no han de
donar precipitacions.
Vent de sud-oest, moderat a fons de valls i fort en altitud.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 12ºC i màximes de 24ºC.

DIUMENGE 20
mín:12ºC | màx:24ºC |
vent: moderat

L´avançament de la pertorbació cap a l´est de la península ens fa esperar una forta presència de núvols i de precipitacions durant
bona part del dia, que puntualment poden prendre un caràcter tempestuós.
Vent de sud, moderat a fons de valls i fort en altitud.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 12ºC i màximes de 24ºC.

DILLUNS 21 I DIMARTS 22
mín:12ºC | màx:24ºC |
vent: dèbil

El flux de sud-oest aportat per la reintroducció de la pertorbació a la circulació general atmosfèrica deixarà nuvolositat residual amb
precipitacions de cara a dimarts a la tarda.
Vent de sud-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 12ºC i màximes de 24ºC.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
L´índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5 fins dissabte 19 de juny. Posteriorment és de 2 sobre 5.

