Previsió meteorològica

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
Matí

mín:12ºC | màx:24ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

Matí amb un temps assolellat i alguns núvols. Al final del matí, els cúmuls es desenvoluparan i a partir de la mitja jornada donaran xàfecs acompanyats de
tempestes. Al principi de la tarda el Nord estarà cobert, després els núvols s´estendran i cobriran tot el país.
Vent variable i feble, per moments moderat. Durant les tempestes les ràfegues seran més fortes.
Temperatures màximes de 24º a Andorra la Vella, 20º a les Salines a 1.500 m i 13º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situa entre 3.400 i 3.600 m, a la tarda entre 3.600 i 3.800.
NIT DEL DIJOUS 19 AL DIVENDRES 20
Cel cobert. Els possibles xàfecs i tempestes perduraran fins a principi de la nit amb algun possible xàfec residual fins a meitat de la nit. Seguidament, es
desenvoluparan algunes clarianes, però seran temporals.
El vent serà variable i feble, sovint calma.
Les temperatures mínimes seran de 12º a Andorra la Vella, 7º a les Salines a 1.500 m i al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situarà entre 3.600 i 3.800 m.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 38 minuts.
Posta de sol: a les 19 hores i 59 minuts.
Hores de llum diürna: 12 hores i 20 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: En setembre, les cabres a la serra i el vi a la gerra.

Previsió actualitzada a les 13:30 hores

DIVENDRES 20
mín:11ºC | màx:21ºC |
vent: moderat

Al matí el temps serà assolellat o estarà velat, el Nord estarà localment cobert. A mitja jornada, els cúmuls es desenvoluparan i els xàfecs de vegades
tempestuosos podran produir-se i perdurar fins al vespre. Durant la nit, el cel s’aclarirà, però sovint estarà velat, el Nord localment cobert.
Les temperatures màximes seran de 21º a Andorra la Vella, 18º a les Salines a 1.500 m i 12º al Pas de la Casa.
El vent serà feble a moderat de sector Sud, a la tarda amb ràfegues de 20 a 30 km/h. A la nit, el vent serà constant amb ràfegues de 50 km/h. Als cims més
alts, serà bastant fort.
La isoterma de zero graus se situarà entre 3.600 i 3.900 m, a la nit entre 3.800 i 4.000 m.

DISSABTE 21
mín:11ºC | màx:21ºC |
vent: moderat

Matí amb un temps amb espessos núvols alts, i núvols baixos que cada vegada seran més nombrosos i acabaran per cobrir el cel. Les pluges començaran a
caure a principi de la tarda, i seran més sensibles al Sud. A la tarda podran produir-se tempestes que durant la primera part de la nit pararan. Al Sud i durant
la segona part de la nit es formaran clarianes.
El vent serà de sector Sud feble a moderat amb ràfegues de 30 a 50 km/h.
Les temperatures mínimes seran d’11º a Andorra la Vella, 7º a les Salines a 1.500 m i 8º al Pas de la Casa.
Les temperatures màximes seran de 21º a Andorra la Vella, 18º a les Salines a 1.500 m i 13º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situarà entre 3.800 i 4.100 m, a la tarda entre 3.700 i 3.900 m i a la nit entre 3.700 i 4.100 m.

DIUMENGE 22
mín:11ºC | màx:24ºC |
vent: dèbil

Matí assolellat. A la tarda es formaran cúmuls que donaran xàfecs, possiblement fins al vespre. El Nord estarà localment cobert. Durant la nit el cel s’aclarirà,
però sovint estarà velat. Al Nord, els núvols es mantindran.
El vent serà variable i feble, per moments moderat. A la tarda serà localment moderat de sector Sud a Sud-oest amb ràfegues de 30 a 40 km/h. A la nit, el
vent es tornarà variable i feble.
Les temperatures mínimes seran d’11º a Andorra la Vella, 6º a les Salines a 1.500 m i 7º al Pas de la Casa.
Les temperatures màximes seran de 24º a Andorra la Vella, 20º a les Salines a 1.500 m i 10º al Pas de la Casa.
La isoterma de zero graus se situarà entre 3.800 i 4.000 m, a la nit pujarà per situar-se entre 4.000 i 4.200 m al final de la nit.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DILLUNS 23
mín:10ºC | màx:27ºC |
vent: moderat

El temps serà variable amb possibles xàfecs.
El vent serà de sector Nord feble a moderat.
A 1.500 m, les temperatures mínimes seran de 5 a 10º i les màximes de 17 a 21º.

DIMARTS 24
mín:10ºC | màx:29ºC |
vent: moderat

S´espera un temps assolellat amb un vent de Nord feble a moderat.
A 1.500 m, les temperatures mínimes seran de 5 a 10º i les màximes de 21 a 24º.

DIMECRES 25 I DIJOUS 26
mín:9ºC | màx:26ºC |
vent: dèbil

Dimecres, una pertorbació portarà un temps cobert i plujós.
El vent serà variable feble a moderat.
Dijous, el temps es tornarà més variable amb alguns xàfecs.
El vent serà variable feble a moderat.
A 1.500 m, les temperatures mínimes seran de 5 a 9º i les màximes de 16 a 21º.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al dilluns 23 i dimarts 24, l´índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5. Per al dimecres 25 i dijous 26, és de 2 sobre 5.

