Previsió meteorològica

DIJOUS 12 DE DESEMBRE

mín:3ºC | màx:9ºC |

Nit

Tarda

Matí

vent: moderat

vent: dèbil

vent: dèbil
1200 m

1200 m

Al matí i als cims encara hi quedaran precipitacions residuals en forma de neu. Tot i que al migdia s’obriran clarianes, a últimes hores de la tarda arribaran
precipitacions generalitzades.
La cota de neu se situarà entre 1.200 i 1.300 metres.
Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat als cims.
Temperatures màximes de 9ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.
NIT DE DIJOUS 12 A DIVENDRES 13
Cel cobert, amb ruixats continuats i generosos arreu del país.
El límit d’aiguaneu se situarà entre 1.500 i 1.600 metres al vespre. Posteriorment anirà pujant fins la cota 2.100-2.200 metres.
Fins a mitjanit, esperem gruixos de 10 cm a 1.500 metres. Durant la segona meitat de la nit, s’acumularan gruixos de fins a 25 cm als cims més alts.
Vent de nord-oest, moderat als fons de valls i bastant fort als cims.
Temperatures mínimes de 3ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -6ºC al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 8 hores i 15 minuts.
Posta de sol: a les 17 hores i 22 minuts.
Hores de llum diürna: 9 hores i 6 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Ni al desembre navegar, ni a l’agost caminar.

Previsió actualitzada a les 13:20 hores

DIVENDRES 13
mín:4ºC | màx:13ºC |
vent: moderat
2100 m

Continuaran caient precipitacions durant bona part del dia. A l’extrem sud poden produir-se algunes intermitències i l’obertura d’alguna tímida clariana.
El límit d’aiguaneu s’estabilitzarà als volts de 2.100 metres.
Esperem gruixos addicionals de neu nova de 25 cm als cims més alts.
Vent de nord-oest, moderat als fons de valls i molt fort als cims, amb ratxes que poden arribar a 140 km/h.
Temperatures màximes assoliran 13ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

DISSABTE 14
mín:6ºC | màx:14ºC |
vent: dèbil

El sol predominarà a tot el país. A la tarda, tot i que circularan bandes de núvols alts i mitjos, seran poc densos.
Vent de nord-oest al matí i d’oest a la tarda, fluix als fons de valls i moderat als cims.
Temperatures mínimes de 6ºC Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. Les màximes assoliran 14ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500
metres i 2ºC al Pas de la Casa.

DIUMENGE 15
mín:4ºC | màx:12ºC |
vent: dèbil

Esperem un matí ben assolellat. A partir del migdia circularan bandes de núvols alts i prims.
Vent de sud-oest, fluix al fons de valls i moderat als cims.
Temperatures mínimes de 4ºC Andorra la Vella, 0ºC a 1.500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. Les màximes assoliran 12ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500
metres i 2ºC al Pas de la Casa.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DILLUNS 16
mín:2ºC | màx:11ºC |
vent: dèbil

Núvols alts al matí. Posteriorment predominarà el sol.
Vent de sud, fluix a fons de valls i moderat als cims.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de -3 a 1 grau i màximes de 6 a 8 graus.

DIMARTS 17
mín:2ºC | màx:11ºC |
vent: dèbil

Durant el matí el cel s’anirà cobrint, i a la tarda no es pot descartar que caigui algun ruixat en qualsevol lloc del país, tanmateix més intens al sud.
Vent fluix de sud.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de -3 a 1 grau i màximes de 6 a 8 graus.

DIMECRES 18 I DIJOUS 19
mín:2ºC | màx:11ºC |
vent: dèbil

Dimecres: cel cobert al matí i obertura de possibles clarianes a la tarda.
Dijous: a partir del migdia el cel es cobrirà i a primeres hores de la nit arribaran ruixats.
Vent de sud-oest, fluix als fons de valls i moderat als cims.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de -3 a 1 grau i màximes de 6 a 8 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per dissabte 14 i diumenge 15 de desembre, l’índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5. De dilluns 16 a dissabte 21, és de 3 sobre 5.

