Previsió meteorològica
DIJOUS 22 DE FEBRER
Matí

mín:-5ºC | màx:4ºC |

Nit

Tarda
vent: moderat

vent: moderat

vent: dèbil

Malgrat restes de núvols als extrems nord i est d’Andorra, on hi podrien caure alguns flocs, a la resta del país ja hi predominarà el sol.
Vent de nord a nord-est encara bastant fort, amb ratxes de 50 a 70 km/h en altitud i durant el matí. A la tarda, la intensitat del vent davallarà
una mica
Temperatures màximes ben fredes, se situaran en 4ºC a Andorra la Vella, -1ºC a Engolasters i -4ºC al Pas de la Casa.
Al migdia, la isoterma zero graus se situarà a 600 metres. La isoterma -10 graus se situarà a 2.200 metres.
NIT DEL DIJOUS 22 AL DIVENDRES 23
Cels força serens excepte als extrems nord d’Andorra on els núvols encara taparan les muntanyes.
Vent de nord amb tendència a minvar.
Les temperatures mínimes encara seran més baixes, se situaran als voltants de -5ºC a Andorra la Vella, -7ºC a Engolasters i -12ºC al Pas de la
Casa.
Hora de sortida del sol: 7 hores i 42 minuts
Posta de sol: 18 hores i 35 minuts
Hores de llum diürna: 10 hores i 53 minuts
Fase lunar: demà a les 9:09 hores, la lluna entrarà en fase de quart creixent.
Dites i refranys populars del mes:
Lluna creixent muda la gent.

Aquesta previsió s´actualitza cada dia cap a les 9:30 i cap a les 16:30 hores

DIVENDRES 23

vent: dèbil

mín:-4ºC | màx:7ºC |

Malgrat alguns intervals de núvols, esperem un dia ben assolellat.Vent fluix de nord.Temperatures màximes més amunt amb l’ajut del sol, se
situaran en 7ºC a Andorra la Vella, 3ºC a Engolasters i -3ºC al Pas de la Casa. Al migdia, la isoterma zero graus se situarà a 1200 metres. La
isoterma -10 graus se situarà a 2.600 metres.

DISSABTE 24

vent: dèbil

mín:-3ºC | màx:6ºC |

Temps assolellat a tot el país.Vent fluix de nord-oest.Temperatures mínimes de –6 a -8ºC a 1.500 metres. Màximes de 6ºC a Andorra la Vella,
2ºC a Engolasters i -2ºC al Pas de la Casa. Al migdia, la isoterma zero graus se situarà a 1200 metres. La isoterma -10 graus se situarà a 2.900
metres.

DIUMENGE 25

vent: dèbil

mín:-4ºC | màx:7ºC |

Sol a tota Andorra.Vent fluix de nord-oest.Temperatures mínimes de -4ºC a Andorra la Vella, -6ºC a Engolasters i -8ºC al Pas de la Casa.
Màximes de 7ºC a Andorra la Vella, 4ºC a Engolasters i 0ºC al Pas de la Casa. Al migdia, la isoterma zero graus se situarà a 1000 metres. La
isoterma -10 graus se situarà a 2.800 metres.

TENDÈNCIA PER AL DIES SEGÜENTS:
DILLUNS 26

vent: dèbil

mín:-5ºC | màx:7ºC |

La setmana començarà assolellada i amb temperatures ben fredes. Vent fluix de nord-oest a sud-oest.A 1.500 metres, temperatures mínimes
de -5 a -8ºC i màximes d’1 a 6ºC.

DIMARTS 27

vent: dèbil

mín:-5ºC | màx:3ºC |

Temps compartit per núvols i clarianes. Vent fluix de nord-oest a sud-oest.A 1.500 metres, temperatures mínimes de -5 a -8ºC i màximes d’1 a
3ºC.

DIMECRES 28 DE FEBRER I DIJOUS 1 DE MARÇ

vent: moderat

mín:-4ºC | màx:5ºC |

L’arribada d’un possible nou front ens aportarà núvols a tots els massissos i precipitacions en forma de neu.Vent moderat de sud-est, més fluix
el dijous.A 1.500 metres, temperatures mínimes de -6 a -8ºC i màximes de -1 a 3ºC.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al dilluns 26 i dimarts 27 de febrer, l’índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5. Per al dimecres 28 de febrer i dijous 1 de març, és de
3 sobre 5.

