Previsió meteorològica

DIUMENGE 21 DE JULIOL
Matí

mín:17ºC | màx:33ºC |

Nit

Tarda
vent: moderat

vent: moderat

Sol a tot el país durant el matí. A la tarda esperem nuvolades d’evolució.
Em altitud, vent moderat d’oest a sud-oest, amb ratxes de 20 a 30 km/h.
Temperatures màximes de 33ºC a Andorra la Vella, 28ºC a les Salines i 17ºC al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 4.500 metres.
NIT DEL DIUMENGE 21 AL DILLUNS 22
Cel entre gens i poc ennuvolat durant la nit a tot el país.
Vent fluix i variable.
Temperatures mínimes de 17ºC a Andorra la Vella, 11ºC a les Salines i 14ºC al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 6 hores i 35 minuts.
Posta de sol: a les 21 hores i 26 minuts.
Hores de llum diürna: 14 hores i 51 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Les mules, pel juliol, baten de sol a sol.

Previsió actualitzada a les 13:30hores

DILLUNS 22
mín:16ºC | màx:34ºC |
vent: dèbil

La setmana començarà ben assolellada, amb núvols d’evolució a la tarda.
Vent fluix i variable amb brises tèrmiques durant el dia.
Temperatures màximes previstes de 34ºC a Andorra la Vella, 29ºC a les Salines i 20ºC al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 4.5000 metres.

vent: moderat

DIMARTS 23
mín:17ºC | màx:35ºC |
vent: dèbil

Temps assolellat i calorós a tot el país.
Vent fluix amb brises tèrmiques durant el dia. A cims i serralades predominarà el vent de sud-oest, amb ratxes de 20 a 40 km/h a la tarda.
Temperatures mínimes de 17ºC a Andorra la Vella, 11ºC a les Salines i 17ºC al Pas de la Casa. Màximes de 35ºC a Andorra la Vella, 30ºC a les Salines i 22ºC
al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 4.600 metres.

DIMECRES 24
mín:17ºC | màx:32ºC |
vent: dèbil

Temps assolellat al matí i desenvolupament de cúmuls a la tarda.
Vent fluix de sud-oest.
Temperatures mínimes de 17ºC a Andorra la Vella, 11ºC a les Salines i 14ºC al Pas de la Casa. Màximes de 32ºC a Andorra la Vella, 28ºC a les Salines i a
1.500 metres i 19ºC al Pas de la Casa.
Isoterma zero graus cap a 4.500 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DIJOUS 25
mín:17ºC | màx:37ºC |
vent: dèbil

Malgrat un dia assolellat, esperem l’arribada de possibles precipitacions a la tarda.
Vent fluix amb brises tèrmiques.
A la capital, temperatures mínimes de 17ºC i màximes de 37 graus.

DIVENDRES 26
mín:17ºC | màx:37ºC |
vent: dèbil

Dia assolellat. A la tarda podrien arribar ruixats.
Vent fluix amb brises tèrmiques.
A la capital, temperatures mínimes de 17ºC i màximes de 37 graus.

DISSABTE 27 I DIUMENGE 28
mín:14ºC | màx:32ºC |
vent: dèbil

Temps sovint assolellat.
Vent fluix i variable.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 14ºC i màximes de 32 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període del dijous 25 al diumenge 28 de juliol, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

