Previsió meteorològica

DIJOUS 25 DE FEBRER

mín:2ºC | màx:17ºC |

Matí

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

Temps meteorològicament estable al Pirineu d´Andorra. Avui, gaudirem d´un dia ben assolellat.
Vent de sud-oest, fluix arreu.
Les temperatures màximes es preveuen de 17ºC a Andorra la Vella, 14ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 3.000 metres al migdia.
Nit de dijous 25 a divendres 26
Tot i vels de núvols alts i prims, la nit serà serena a tot el país.
Vent de component sud-oest, fluix a tot el país.
Les temperatures mínimes seran de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 i 0ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 2.900 metres a mitjanit.
Hora de sortida del sol: a les 7 hores i 37 minuts.
Posta de sol: a les 18 hores i 40 minuts.
Hores de llum diürna: 11 hores i 2 minuts.
Fase lunar: Quart creixent.
Dites i refranys populars del mes: Febrer és el mes més mentider.

La previsió s´ha actualitzat a les 13:40 hores

DIVENDRES 26
mín:2ºC | màx:17ºC |
vent: dèbil

La persistència de les altes pressions en fa preveure un dia ben anticiclònic, tot i que passaran vels de núvols alts i prims que no impediran el pas del sol.
Vent de sud-oest, fluix arreu.
Les temperatures màximes es preveuen de 17ºC a Andorra la Vella, 14ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 2.900 metres al migdia.

DISSABTE 27
mín:2ºC | màx:18ºC |
vent: dèbil

Un petit embossament d´aire fred que se situarà al golf de Lleó pot fer augmentar la nuvolositat al nord del país, però l´estabilitat atmosfèrica continuarà
protagonitzat el començament del cap de setmana d´Andorra.
Vent de nord-oest, fluix arreu.
Les temperatures mínimes seran de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 18ºC a Andorra la Vella,
16ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 2.900 metres al migdia.

DIUMENGE 28 DE FEBRER
mín:2ºC | màx:18ºC |
vent: dèbil

El petit embossament d´aire fred es desplaçarà cap al sud-oest de França, el febrer s´acomiadarà amb un cel mig ennuvolat però sense més.
Vent de sud-oest, fluix arreu.
Les temperatures mínimes seran de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 18ºC a Andorra la Vella,
16ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.
La isoterma 0ºC se situarà a 2.700 metres al migdia.

TENDÈNCIA PER ALS DIES SEGÜENTS: DILLUNS 1 DE MARÇ
mín:2ºC | màx:18ºC |
vent: dèbil

El mes de març començarà amb l´anticicló centreeuropeu com a protagonista, que tot plegat continuarà aportant estabilitat atmosfèrica i domini del sol al
Pirineu d´Andorra. El flux de sud, associat a l´anticicló, aportarà una mica de pols en suspensió.
Vent de sud-oest, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 2ºC i màximes de 18ºC.

DIMARTS 2
mín:2ºC | màx:18ºC |
vent: dèbil

No es preveuen canvis en el panorama meteorològic d´Andorra. El temps continuarà estable i ben assolellat.
Vent de sud, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 2ºC i màximes de 18ºC.

DIMECRES 3 I DIJOUS 4
mín:2ºC | màx:18ºC |
vent: dèbil

L´anticicló es desplaçarà cap al centre de la mediterrània i pot donar pas a l´entrada d´un front, tanmateix poc actiu, de cara a dijous a la tarda.
Vent de nord-est, fluix arreu del país.
A Andorra la Vella, temperatures mínimes de 2ºC i màximes de 18ºC.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
L´índex de confiança de la previsió és de 4 sobre 5 fins dimecres 3 de març. Posteriorment és de 3 sobre 5.

