Previsió meteorològica
DIJOUS 19 DE JULIOL
Matí

mín:14ºC | màx:30ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

Temps assolellat i càlid amb alguns cúmuls durant la tarda.
Vents de sector Sud-Oest de 20 a 40 km/h.
Temperatures màximes de 30 graus a la capital, 26º a les Salines, 24º a Soldeu i 17º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus a mitja jornada se situarà a 4.300 metres.
NIT DEL DIJOUS 19 AL DIVENDRES 20
Cel una mica nuvolós.
En altitud, vent de sector Sud-Oest amb ràfegues de 20 a 40 km/h.
Les temperatures mínimes seran de 14 graus a la capital, 9º a les Salines, 12º a Soldeu i 10º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus a la meitat de la nit se situarà a 4.100 metres.
Hora de sortida del sol: 6 hores i 34 minuts
Posta de sol: 21 hores i 28 minuts
Hores de llum diürna: 14 hores i 53 minuts
Fase lunar:
Avui a partir de les 21:53 entrem en quart creixent.
Dites i refranys populars del mes:
Aigua de juliol, encén el sol.

Previsió actualitzada a les 13:30 hores

DIVENDRES 20

vent: moderat

mín:14ºC | màx:29ºC |

Al matí el temps serà assolellat. A la tarda i fins al vespre, una inestabilitat ens afectarà amb xàfecs tempestuosos locals.Vent de sector Sud SudOest sensible amb puntes de 30 a 50 km/h.Les temperatures màximes seran de 29 graus a la capital, 25º a les Salines, 23º a Soldeu i 14º al Pas
de la Casa.La isoterma de zero graus a mitja jornada se situarà a 4.100 metres.

DISSABTE 21

vent: moderat

mín:12ºC | màx:22ºC |

Al matí el temps serà entre núvols i clarianes, a mitja jornada es tornarà inestable i donarà xàfecs localment tempestuosos fins al vespre.En
altitud, el vent serà de sector Sud-Oest moderat.Les temperatures mínimes seran de 12 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, 20º a les Salines, 18º a Soldeu i 13º al Pas de la Casa.La isoterma de zero graus a
mitja jornada se situarà a 3.600 metres.

DIUMENGE 22

vent: moderat

mín:11ºC | màx:25ºC |

Al matí el temps serà entre núvols i clarianes, després es tornarà més inestable i a la tarda es produiran localment alguns xàfecs.En altitud, el
vent serà de sector oest nord-oest feble a moderat.Les temperatures mínimes seran d´11 graus a la capital, 6º a les Salines, 8º a Soldeu i 6º al
Pas de la Casa.Les màximes seran de 25 graus a la capital, 22º a les Salines, 20º a Soldeu i 13º al Pas de la Casa.La isoterma de zero graus a
mitja jornada se situarà a 3.500 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS:
DILLUNS 23

vent: moderat

mín:12ºC | màx:31ºC |

Temps assolellat.En altitud el vent serà de sector nord-oest moderat.A la capital la temperatura mínima serà de 12 graus i la màxima de 31
graus.

DIMARTS 24

vent: dèbil

mín:12ºC | màx:31ºC |

Temps més nuvolós, fins i tot inestable.En altitud, el vent serà de sector nord-oest feble.A la capital. la temperatura mínima serà de 12 graus i la
màxima de 31 graus.

DIMECRES 25 I DIJOUS 26

vent: moderat

mín:14ºC | màx:32ºC |

Temps generalment assolellat amb una possible evolució tempestuosa durant laNit. Vent de nord-oest feble a moderat.A la capital, la
temperatura mínima serà de 14 graus i la màxima de 32 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al dilluns 23, l´índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5. Per al dimarts 24 fins al dijous 26, és de 3 sobre 5.

