Arriba el moviment....
En el darrer mes i mig el temps meteorològic ha estat dominat per
l’estabilitat anticiclònica. L’al·licient ha estat les boires i la formació de la boira
gebradora amb espectacles a la natura difícils de fotografia tal com ho veu l’ull
humà.
Aquest dijous ens creua un front i amb ell s’acaba per uns dies aquesta
calma amb l’arribada del moviment atmosfèric. Parlem de moviment per
l’arribada d’aire fred
en altura que facilita
la
formació
de
núvols. Parlem de
moviment donat que
tindrem alguns dies
amb vent. Parlem de
moviment donat que
també arribarà aire
fred en superfície.
Parlem de moviment
donat que podran
passar coses. Caldrà
seguir dia a dia les
actualitzacions dels
models. De moment
podem parlar de moviment.....
Fotografia de la boira gebradora a Pujalt – 3 de gener- Albert Borràs

Dades de la comarca – Setmana del 9 al 15 de gener
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

8,5

14

-5,6

11

0,0

Montbui poble (407m)

13,1

14 i 15

-2,5

12

0,0

Pinedes de l’Armengol (550m)

13,0

14

-2,5

11

0,0

Tous – El Sol (463m)

12,9

15

-3,7

11

0,0

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

Astronomia: Sol dijous 17: Sortida 8:15h. Posta 17:49h. Lluna plena: Dilluns 21 de gener.
Astronomia: Eclipsi total de Lluna – Dilluns 21 de gener. Més informació a www.observatoridepujalt.cat
Efemèride: 16 de gener de 1985: Màxima de -7,4ºC a l’Observatori de Ben Viure (Veciana).

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 17:

Matí

Tarda

DIVENDRES 18:

Matí

Tarda

Matí
El matí hi haurà nuvolositat variable. A partir
de migdia la nuvolositat serà més abundant i
acabarà tapant el cel a la tarda. A darreres hores
del dia pot escapar-se alguna gota. Les
temperatures mínimes seran semblants a les de
divendres, les màximes seran una mica més elevades.

Tarda

El dia serà molt ennuvolat amb ullades de
sol. A la tarda es desenvoluparan el núvols al
sud de la comarca amb possibilitats de que es
produeixi algun ruixat. Temperatures al matí
semblants i al migdia més baixes.
El dia serà molt ennuvolat amb algunes
ullades de sol. Les temperatures seran més
baixes. Ambient d’hivern.

DISSABTE 19:

DIUMENGE 20:

Matí

Tarda

El dia començarà amb alguns núvols que
s’aniran trencant amb el pas de les hores. Migdia i
tarda assolellats. Temperatures més elevades.
A partir de dilluns hi haurà un nou descens de la temperatura que podria
venir acompanyat de precipitacions al llarg de la setmana. Caldrà seguir-ho.
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

