Previsió meteorològica

DIMECRES 22 DE MAIG
Matí

mín:7ºC | màx:21ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

Avui, ens espera un temps ben assolellat al mati i força ennuvolat a la tarda, però sense precipitacions.
Vent fluix, de 10 a 20 km/h, de components variables. Als extrems nord d’Andorra, el vent bufarà de component nord.
Temperatures diürnes més altes, amb màximes de 21ºC a Andorra la Vella, 17ºC a les Salines i a 1.500 metres, 9ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà per sobre de 3.000 metres.
NIT DEL DIMECRES 22 AL DIJOUS 23
Les restes de núvols que encara veurem al vespre aniran desapareixent, les clarianes i un cel poc ennuvolat guanyaran el protagonisme.
Vent fluix de components variables.
Temperatures mínimes de 7ºC a Andorra la Vella, 3ºC a les Salines, a 1.500 metres i al Pas de la Casa.
Hora de sortida del sol: a les 6 hores i 27 minuts.
Posta de sol: a les 21 hores i 49 minuts.
Hores de llum diürna: 14 hores i 49 minuts.
Fase lunar: Lluna plena o pleniluni de lluna.
Dites i refranys populars del mes: Per Sant Isidre llaurador, treu el fred i porta el bo.

Previsió actualitzada a les 8:30 hores

DIJOUS 23
mín:7ºC | màx:24ºC |
vent: dèbil

Matí assolellat a tot el país. A la tarda, la nuvolositat es preveu més abundant, tot plegat com a preludi de l’arribada d’una pertorbació que deixarà
precipitacions a partir dels volts de volts de la mitjanit.
Vent fluix, de 10 a 20 km/h, de components variables.
Temperatures força agradables, amb màximes de 24ºC a Andorra la Vella, 20ºC a les Salines i a 1.500 metres, 11ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà per sobre de 3.000 metres. La nit de dijous a divendres davallarà ostensiblement.

DIVENDRES 24
mín:9ºC | màx:17ºC |
vent: moderat
2000 m

Temps inestable, cel cobert, muntanyes tapades i precipitacions, més febles a la tarda i més disperses de cara a la nit.
El límit d’aiguaneu davallarà fins a 2.000 metres.
Vent fluix de components variables. A la tarda, vent fluix a moderat de component nord.
Temperatures mínimes de 9ºC a Andorra la Vella, 5ºC a les Salines i a 1.500 metres, 3ºC al Pas de la Casa. Màximes de 17ºC a Andorra la Vella, 14ºC a les
Salines i a 1.500 metres, 6ºC al Pas de la Casa.
La isoterma zero graus se situarà a 2.300 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS: DISSABTE 25
mín:7ºC | màx:19ºC |
vent: moderat

Cel cobert i temps plujós.
Vent moderat de component nord.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 3 a 6ºC i màximes de 12 a 16 graus.

DIUMENGE 26
mín:7ºC | màx:19ºC |
vent: moderat

Cel encara força cobert i amb pluges.
Vent moderat de component nord.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 3 a 6ºC i màximes de 13 a 19 graus.

DILLUNS 27 I DIMARTS 28
mín:9ºC | màx:22ºC |
vent: moderat

Dilluns: cel compartit per intervals de núvols i períodes assolellats.
Dimarts: nuvolositat més abundant i acompanyada de pluges.
Vent moderat de component nord el dilluns. Dimarts, vent fluix a moderat de components variables.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 5 a 9ºC i màximes de 16 a 22 graus.

DIMECRES 29 I DIJOUS 30
mín:9ºC | màx:21ºC |
vent: dèbil

Les precipitacions haurien de continuar durant aquests dos dies.
Vent moderat de components variables.
A 1.500 metres, temperatures mínimes de 4 a 8ºC i màximes de 13 a 20 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Per al període del dissabte 25 al dimarts 28 de maig, l’índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

