Anticicló, calma i tranquil·litat
El 2018 ha estat un any mogut meteorològicament parlant. Seguint
l’ordre de l’any, nevades, tempestes, calamarsades, pluges més que
abundants..... En resum un any entretingut.
Aquest divendres entrem en “mode” anticicló. Coincidint, entre d’altres,
amb l’arribada de l’hivern astronòmic, ens arriba un anticicló que ens calmarà el
moviment meteorològic per uns quants dies. L’anticicló ens portarà poc vent,
estabilitat atmosfèrica, boires, inversió tèrmica, concentració de la contaminació
i en general calma.
Sembla que aquesta calma podrà tenir algun petit “break” la propera
setmana i probablement una baixada de temperatures coincidint amb el final
d’any, tot i així, sembla que el final de 2018 es mantindrà calmat.
Bon Nadal!

Dades de la comarca – Setmana del 12 al 18 de desembre
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

9,6

18

1,1

17

4,9

Montbui poble (407m)

12,3

18

-0,8

18

3,7

Pinedes de l’Armengol (550m)

12,8

15

1,2

18

3,3

Igualada–Àuria–Les Comes (330m)

13,3

18

0,3

18

3,6

Tous – El Sol (463m)

11,9

18

-0,6

18

3,6

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 20: Sortida 8:09h. Posta 17:23h. Lluna en quart creixent: Dissabte 15 de desembre.
Efemèride: 25 de desembre de 2001: Mínima de -10ºC al centre de la ciutat d’Igualada.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 20:

Matí

Tarda

DIVENDRES 21:

Matí

Tarda

El dia serà més fred arreu de la comarca,
al matí i al llarg del dia. A la matinada i al llarg
del matí hi haurà alguns núvols que aniran
desapareixent quedant un migdia i una tarda
assolellats arreu de la comarca.
El dia serà assolellat amb la presència
d’algun núvol alt. Les temperatures mínimes es
mantindran, les màximes pujaran.

DISSABTE 22:

Matí

Tarda

DIUMENGE 23:

Matí

Tarda

El dia serà assolellat amb el pas de núvols
alts que no portaran conseqüències. Les
temperatures seran més elevades.

El serà assolellat amb el pas de núvols
alts. Les temperatures seran una mica més
elevades.
Si voleu saber el temps a partir del 24 de desembre, consulteu
www.observatoridepujalt.cat
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 Nadal!
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

