Suavitat
El desembre l’hem començat amb un anticicló càlid d’hivern que ens ha
portat una mica d’estabilitat i desaparició, per uns quants dies, de les
precipitacions. A part d’això, les temperatures s’han suavitzat i es situen en
valors superiors als que tocarien per l’època de l’any. A partir de dilluns podem
tenir de nou una baixada de temperatures que podrà normalitzar l’ambient,
però, falta encara uns quants dies.
Per altra banda, a falta d’acabar aquest desembre ja anem entreveient,
amb les dades que tenim, que aquest 2018 de nou tindrà una temperatura
mitjana superior a la mitjana climàtica, un fet que es repetirà per 5è any
consecutiu. En un mes farem la valoració final.

Dades de la comarca – Setmana del 28 de novembre al 3 de desembre
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

14,2

29

2,8

30

0,8

Montbui poble (407m)

14,8

2

1,1

29

0,9

Pinedes de l’Armengol (550m)

15,1

2

3,1

29

0,7

Igualada–Àuria–Les Comes (330m)

15,6

29

2,2

29

0,8

Tous – El Sol (463m)

14,2

2

1,7

29

0,8

Fonts: Montbui poble  Enric Barrufet. Pujalt  Observatori de Pujalt.
Pinedes de l’Armengol  JM Llenas. Igualada – Àuria  Àuria Fundació.
Tous Jordi Pujadó

Astronomia: Sol dimecres 5: Sortida 8:03h. Posta 17:22h. Lluna nova: Divendres 7 de desembre.

Previsió pels propers dies a l’Anoia

DIMECRES 5:

Matí

Tarda

DIJOUS 6:

Matí

Tarda

DIVENDRES 7:

Matí

Tarda

El dia començarà amb algun banc de boira i
algun núvols baix que es dissiparà donant pas a
una jornada assolellada amb el pas d’alguns
núvols alts. Les temperatures seran més
elevades. Ambient molt suau a les hores centrals.
El dia serà assolellat amb pas d’alguns
núvols alts, sobretot al matí. A primera hora pot
haver algun banc de boira. Les temperatures
seran més baixes.

Matí amb alguns núvols baixos i alguns bancs
de boira que s’aniran aixecant. Migdia i tarda
assolellats. Temperatures una mica més baixes.

DISSABTE 8:

Matí

Tarda

DIUMENGE 9:

Matí

Tarda

Dia tranquil amb sol i pas de núvols alts i
prims que tacaran el cel. Temperatures
semblants a divendres.

El dia començarà amb alguns núvols que
ràpidament marxaran donant pas al sol i al vent.
A mesura que avanci el dia el vent guanyarà
intensitat i serà especialment marcat a la tarda.
Les temperatures mínimes es mantindran i les
màximes pujaran una mica, tot i així, amb el vent la sensació serà de fresca.
Si vols rebre aquesta predicció el dimecres, envia un e-mail a: albertborras@gmail.com
Consulteu les actualitzacions a: www.observatoridepujalt.cat
www.facebook.com/observatori

Bon cap de setmana!
Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt
junt amb AstroAnoia i GAME.
Per visites, observacions astronòmiques i cursos:
93 869 80 22 - 620 136 720
observatoripujalt@gmail.com

