Previsió meteorològica
DISSABTE 2

mín:1ºC | màx:8ºC |

Matí

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

A la meitat sud d’Andorra cel entre assolellat i momentàniament velat per núvols alts. Al nord del país, cel més cobert.
Vent fluix de components variables als fons de valls. Als cims, vent d’oest a nord, de 10 a 20 km/h, durant el dia i moderat de sud-oest a oest a la
tarda.
Temperatures màximes de 8ºC a Andorra la Vella, 5ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà entre 1.000 i 1.300 metres al matí i entre 1.400 i 1.700 a la tarda.
NIT DEL DISSABTE 19 AL DIUMENGE 20
Cel cobert per núvols alts, progressivament més densos. Podrien caure alguns flocs als massissos dels extrems nord.
El límit d’aiguaneu se situarà en qualsevol cota de la meitat nord del país.
Vent fluix i variable als fons de valls. Als cims, vent d’oest de 10 a 20 km/h.
Temperatures mínimes d’1ºC Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -6ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà entre 1.300 i 1.500 metres.
Hora de sortida del sol: a les 8 hores i 20 minuts.
Posta de sol: a les 17 hores i 50 minuts
Hores de llum diürna: 9 hores i 30 minuts
Fase lunar: Quart creixent.
Dites i refranys populars del mes: Núvols amb creu, aigua segura o neu.

Previsió actualitzada a les 14:00 hores

DIUMENGE 20

vent: moderat
1000 m

mín:1ºC | màx:8ºC |

El dia començarà cobert però posteriorment s’obriran clarianes. Als massissos del nord, el cel es taparà i hi podria nevar però de manera molt feble. Al
vespre, les precipitacions s’activaran una mica més i alguns flocs podrien arribarà a la meitat sud del país.Durant aquest episodi es preveuen gruixos de
fins a 5 cm, localment 10, als massissos del nord i d’1 cm als massissos del sud. El límit d’aiguaneu se situarà entre 1.000 i 1.200 metres.Vent fluix a
moderat de nord als fons de valls. Als cims, vent de nord moderat, de 20 a 40 km/h.Temperatures màximes de 8ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500
metres i -2ºC al Pas de la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 1.300 i 1.500 metres.

DILLUNS 21

vent: moderat

mín:0ºC | màx:6ºC |

A la meitat sud el país, temps mig ennuvolat durant el dia i cel serè a la nit. Al nord, cel cobert amb algunes precipitacions febles i disperses..Durant
aquest episodi es preveuen gruixos de 3 a 5 cm, localment 10 cm, als massissos del nord i 1 cm com a molt als massissos del sud. Vent fluix a moderat
de nord als fons de valls. Als cims, vent de nord de 20 a 40 km/h.Temperatures mínimes de 0ºC Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -8ºC al Pas de
la Casa. Màximes de 6ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 900 i 1.200 metres.

DIMARTS 22

vent: moderat
800 m

mín:-2ºC | màx:7ºC |

A la meitat sud el país, matí força assolellat, cel cobert a la tarda i alguns flocs durant la nit als fons de valls. Al nord, cel cobert amb algunes
precipitacions febles.Durant aquest episodi es preveuen gruixos de fins a 10 a 15 cm als massissos del nord i de 3 a 10 cm als massissos del sud. El límit
d’aiguaneu se situarà entre 800 i 1.000 metres.Vent fluix a moderat de nord als fons de valls. Als cims, vent de nord de 20 a 40 km/h.Temperatures
mínimes de -2ºC Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i -9ºC al Pas de la Casa. Màximes de 7ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de
la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 900 i 1.400 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DIMECRES 23

vent: moderat

mín:-3ºC | màx:6ºC |

Cel cobert i possibles nevades.Vent moderat de nord, més fort als cims.A 1.500 metres, temperatures mínimes de -4 a -6 graus i màximes de 0 a 3
graus.

DIJOUS 24

vent: moderat

mín:-3ºC | màx:6ºC |

Clarianes a la meitat sud i cels més coberts als massissos del nord.Vent moderat de nord, més fort als cims.A 1.500 metres, temperatures mínimes de 4 a -6 graus i màximes de 0 a 3 graus.

DIVENDRES 25 I DISSABTE 26

vent: moderat

mín:-2ºC | màx:5ºC |

Cels força ennuvolats i possibles nevades el divendres. Dissabte, temps mig ennuvolat.Vent moderat de nord, més fort als cims amb tendència a
minvar el dissabte.A 1.500 metres, temperatures mínimes de -6 a -8 graus i màximes de -2 a 2 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període de dimecres 23 a divendres 25 de gener, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5. Per dissabte 26, és de 2 sobre 5.

