Previsió meteorològica

DIJOUS 18 D´ABRIL
Matí

mín:8ºC | màx:17ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

El cel continuarà més o menys velat per núvols alts que en alguns moments seran força densos.
Vent fluix de sud-est. Als cims, el vent no superarà els 40 o 60 km/h.
Temperatures màximes estables, 17ºC a Andorra la Vella, 16ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 3.000 metres al migdia.
NIT DEL DIJOUS 18 AL DIVENDRES 19
Temps tranquil amb nuvolositats variables.
Vent fluix de sud-est. De 40 a 60 km/h en altitud.
Temperatures mínimes de 8 ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i 4ºC al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 9 minuts.
Posta de sol: a les 20 hores i 39 minuts.
Hores de llum diürna: 13 hores i 29 minuts.
Fase lunar: Demà, a partir de les 13:12 entrarem en fase lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Eugues i vaques a l’abril és quan són més flaques.

Previsió actualitzada a les 13:00 hores

DIVENDRES 19
mín:8ºC | màx:20ºC |
vent: dèbil

Temps sense canvis, cel velat per núvols alts durant tot el dia.
Vent fluix de sud-est. De 40 a 50 km/h en altitud.
Temperatures màximes més altes, 20ºC a Andorra la Vella, 16ºC a 1.500 metres i 7ºC al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 3.400 metres al migdia.

vent: dèbil

DISSABTE 20
mín:3ºC | màx:19ºC |
vent: dèbil

Cel velat per núvols alt. A la tarda seran una mica més densos i podrien donar alguns ruixats.
Vent fluix de nord. Cap al final del dia, el vent s’orientarà d’est a sud-est.
Temperatures mínimes de 3 ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa. Les màximes davallaran una mica, 19ºC a Andorra la Vella,
14ºC a 1.500 metres i 7ºC al Pas de la Casa.
Isoterma cero graus cap a 3.000 metres al migdia.

DIUMENGE 21
mín:5ºC | màx:13ºC |
vent: dèbil

Temps inestable, amb clarianes però també amb ruixats freqüents.
Vent d’est, amb ratxes de 40 a 60 km/h durant els ruixats.
A l’alba, temperatures mínimes de 2 a 4ºC a 1.500 metres. Les màximes se situaran en 13ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 4ºC al Pas de la Casa.
Isoterma cero graus a 2.200 metres al migdia.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DILLUNS 22
mín:5ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

El menú per aquests dos dies es de núvols i ruixats.
Vent de sud-est, de 40 a 60 km/h en altitud.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 3 a 4ºC i màximes de 12 a 15 graus.

DIMARTS 23
mín:5ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

Predomini de la nuvolositat amb ruixats freqüents i alguna possible tempesta.
Vent de sud-est, de 40 a 60 km/h en altitud.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 3 a 4ºC i màximes de 12 a 15 graus.

DIMECRES 24 I DIJOUS 25
mín:5ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

Continuarem amb un temps inestable, típicament primaveral, amb clarianes i intervals de de núvols portadors de precipitacions.
Vent de sud-est, de 40 a 50 km/h als cims.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 3 a 4ºC i màximes de 13 a 14 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Del dilluns 22 al dijous 25 d’abril, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

