Previsió meteorològica
DIMARTS 16 D´OCTUBRE

mín:7ºC | màx:17ºC |

Tarda

Matí

Nit
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

2700 m

Al matí i a la meitat sud d’Andorra s’hi podrien desenvolupar algunes clarianes, no obstant el cel encara continuarà força cobert i els cims es
mantindran tapats. A la tarda i vespre encara podrien caure alguns xàfecs, i malgrat que les muntanyes quedaran tapades, durant la nit la
nuvolositat anirà deixant pas a clarianes progressivament més àmplies i duradores.
El límit d’aiguaneu se situarà entre 2.700 i 2.900 metres.
Vent fluix de components variables en totes altituds.
Temperatures màximes de 17 graus a Andorra la Vella, 14ºC a les Salines i a 1.500 metres, 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà entre 2.800 i 2.900 metres al matí, entre 3.000 i 3.200 metres a la tarda i cap a 3.000 metres durant la nit.
Hora de sortida del sol: 8 hores i 8 minuts
Posta de sol: 19 hores 12 minuts
Hores de llum diürna: 11 hores 3 minuts
Fase lunar: Avui, a les 20:02 hores entrarem en fase de quart creixent.
Dites i refranys populars del mes: Quan a l’octubre es fa fosc, busca la vora del foc.

Aquesta previsió ha estat actualitzada a les 6 hores

DIMECRES 17

vent: dèbil
2800 m

mín:7ºC | màx:18ºC |

Malgrat possibles clarianes, esperem un cel sovint cobert i els relleus tapats, a més de possibles pluges febles a la tarda. Abans de la matinada, el
temps serà plujós, sobretot al nord el país. El límit d’aiguaneu se situarà entre 2.800 i 2.900 metres.Vent fluix de components variables. Als cims
més alts, es reforçarà i bufarà de component est, entre 20 i 40 km/h.Temperatures mínimes als voltants de 7 graus a Andorra la Vella, 4ºC a les
Salines i a 1.500 metres, 3ºC al Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 18 graus a Andorra la Vella, 16ºC a les Salines i a 1.500 metres, 9ºC al
Pas de la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 3.100 i 3.200 metres.

DIJOUS 18

vent: dèbil
2500 m

mín:9ºC | màx:17ºC |

Al matí, temps plujós i cel cobert, sobretot al nord d’Andorra. Durant el dia i fins a mitjanit, les pluges arribaran a tot el país. Posteriorment es
preveu una millora, les precipitacions seran més febles i disperses, mentre que importants clarianes aniran obrint-se pas. El límit d’aiguaneu se
situarà entre 2.900 i 3.000 metres al matí i cap a 2.500 metres a la tarda.Vent fluix de components variables. Als cims més alts, es reforçarà i
bufarà de sud-est, entre 50 i 60 km/h al matí i entre 40 i 50 km/h a la tarda.Temperatures mínimes de 9 graus a Andorra la Vella, 6ºC a les
Salines i a 1.500 metres, 3ºC al Pas de la Casa. Les màximes arribaran a 17 graus a Andorra la Vella, 14ºC a les Salines i a 1.500 metres, 9ºC al
Pas de la Casa.La isoterma zero graus se situarà entre 3.200 i 3.300 metres al matí i a la tarda davallarà fins als voltants de 2.800 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS:
DIVENDRES 19

vent: moderat

mín:9ºC | màx:19ºC |

Continuarem amb el temps plujós.Vent fluix a moderat de sud.A 1.500 metres, temperatures mínimes de 6 a 8ºC i màximes de 17 a 18ºC.

DISSABTE 20

vent: moderat

mín:9ºC | màx:19ºC |

Esperem un temps variable acompanyat de possibles xàfecs.Vent entre fluix i moderat de nord a nord-oest.A 1.500 metres, temperatures
mínimes de 6 a 8ºC i màximes de 17 a 18ºC.

DIUMENGE 21 I DILLUNS 22

vent: moderat

mín:5ºC | màx:15ºC |

Matins assolellat i creixement de cúmuls amb possibles precipitacions a les tardes, sobretot el dilluns.Vent moderat de nord.A 1.500 metres,
temperatures mínimes de 4 a 7ºC i màximes de 16 a 18ºC.

DIMARTS 23 I DIMECRES 24

vent: moderat

mín:9ºC | màx:19ºC |

Temps sovint assolellat i sense precipitacions.Vent entre fluix i moderat de nord a nord-oest.A 1.500 metres, temperatures mínimes de 2 a 5ºC
el dimarts, entre 2 i 3 graus menys per a la jornada de dimecres. Màximes de 12 a 16ºC el dimarts i entre 1 i 2 graus menys per a la jornada de
dimecres.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període de divendres 19 al dilluns 22 d’octubre, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

