Previsió meteorològica

DIUMENGE 18 D´AGOST
Matí

mín:16ºC | màx:32ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: moderat

vent: moderat

Al matí, temps assolellat amb algun núvol. Durant la tarda, el cel s´ennuvola amb precipitacions localment tempestuoses al final de jornada i vespre.
Vent d´Oest a Sud-Oest moderat amb puntes de 50 km/h, a la tarda amainarà temporalment.
Temperatures màximes de 33 graus a la capital, 28º a les Salines, 27º a Soldeu i 17º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus a mitja jornada se situa a 4.500 metres.
NIT DEL DIUMENGE 18 AL DILLUNS 19
Temps inestable amb xàfecs que prendran una índole tempestuosa durant el vespre. Durant la segona part de la nit, el temps serà més tranquil.
En altitud, el vent serà de sector Sud-Oest amb puntes de 40 a 50 km/h.
Les temperatures mínimes seran de 15 graus a la capital, 10º a les Salines, 12º a Soldeu i 9º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus a la meitat de la nit se situarà a 4.200 metres.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 4 minuts.
Posta de sol: a les 20 hores i 53 minuts.
Hores de llum diürna: 13 hores i 48 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: En agost, bull la mar i bull el most.

Previsió actualitzada a les 8:30 hores

DILLUNS 19
mín:16ºC | màx:32ºC |
vent: moderat

Temps nuvolós amb alguns possibles xàfecs, però modestos. A la nit, les precipitacions seran més constants.
En altitud, el vent serà de sector Sud-Oest amb puntes de 40 a 50 km/h.
Les temperatures màximes baixaran i seran de 26 graus a la capital, 23º a les Salines, 20º a Soldeu i 13º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situarà a 4.200 metres.

DIMARTS 20
mín:15ºC | màx:26ºC |
vent: moderat

Temps inestable amb xàfecs, per moment i al Nord els xàfecs seran constants amb alguna tempesta. Al vespre els xàfecs pararan.
En altitud, el vent serà de Sud-Oest moderat i a la tarda seràs de sector Nord-oest.
Les temperatures mínimes seran de 13 graus a la capital, 9º a les Salines, 11º a Soldeu i 7º al Pas de la Casa.
Les màximes seran de 22 graus a la capital, 18º a les Salines, 15º a Soldeu i 9º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situarà a 3.900 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DIMECRES 21
mín:13ºC | màx:22ºC |
vent: moderat

Temps assolellat.
Vent feble.
A la capital, la temperatura mínima serà d´11 graus i la màxima de 27 graus.

DIJOUS 22
mín:11ºC | màx:27ºC |
vent: dèbil

Temps assolellat.
Vent feble.
A la capital, la temperatura mínima serà d´11 graus i la màxima de 27 graus.

DIVENDRES 23 I DISSABTE 24
mín:11ºC | màx:27ºC |
vent: dèbil

Temps bastant assolellat amb alguns intervals nuvolosos inofensius.
El vent serà feble.
A la capital, la temperatura mínima serà d´11 graus i la màxima de 29 graus.

DIUMENGE 25 I DILLUNS 26
mín:11ºC | màx:29ºC |
vent: dèbil

Per a diumenge, el temps serà assolellat. Per a dilluns, més variable.
El vent serà de sector Sud.
Les temperatures no variaran.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al dimecres 21 i dijous 22, l´índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5. Per al divendres 23 i dissabte 24 és de 2 sobre 5.

