Previsió meteorològica

DIMARTS 19 DE FEBRER
Matí

mín:-1ºC | màx:13ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

Temps assolellat tot i que veurem circular alguns núvols alts.
Vent fluix de components variables.
Temperatures màximes de 13ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà cap a 2.300 metres.
NIT DEL DIMARTS 19 AL DIMECRES 20
Cel serè i nit ben estelada a tots els massissos andorrans.
Vent fluix de components variables.
Les temperatures mínimes se situaran a -1ºC a Andorra la Vella, -5ºC a 1.500 metres i al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 47 minuts.
Posta de sol: a les 18 hores i 31 minuts.
Hores de llum diürna: 10 hores i 44 minuts.
Fase lunar: Avui, a partir de les 16:53 tenim lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Amb les febres de febrer, el metge no hi pot fer res.

Previsió actualitzada a les 8:15 hores

DIMECRES 20
mín:-1ºC | màx:14ºC |
vent: dèbil

Temps ben assolellat i agradable.
Vent fluix de components variables. Brises als fons de valls.
Temperatures màximes de 14ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 3ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà cap a 2.400 metres.

vent: dèbil

DIJOUS 21
mín:0ºC | màx:15ºC |
vent: dèbil

El sol continuarà dominant el panorama meteorològic. Veurem circular alguns núvols.
Vent fluix de component nord.
Les temperatures mínimes se situaran en 0ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 15ºC a Andorra la Vella,
12ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DIVENDRES 22
mín:1ºC | màx:16ºC |
vent: moderat

Dia assolellat.
Vent moderat de nord.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0 a -1ºC . Les màximes tendiran a pujar, se situaran entre 13 i 15 graus.

DISSABTE 23
mín:1ºC | màx:16ºC |
vent: moderat

Temps assolellat.
Vent fluix de nord als cims.
Vent moderat de nord.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0 a -1ºC . Les màximes se situaran entre 13 i 15 graus.

DIUMENGE 24 I DILLUNS 25
mín:1ºC | màx:16ºC |
vent: moderat

Sense canvis, continuarem sota el predomini del sol.
Vent moderat de nord a nord-est.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 0ºC i màximes entre 13 i 15 graus.

DIMARTS 26 I DIMARTS 27
mín:1ºC | màx:16ºC |
vent: moderat

El sol continuarà dominant.
Vent moderat de nord a nord-est.
Temperatures estables i ben suaus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període de divendres 22 a dilluns 25 de febrer, l’índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5.

