Sòls saturats
El sòl està ben saturat d’aigua cosa que fa que per poca precipitació que
caigui aquesta ja estigui corrent. Aquesta aigua també continua penetrant en el
terra i afavoreix els despreniments de terra que per desgràcia aquesta setmana
han estat notícia per un accident.
L’estudi de la meteorologia ens ajuda a preparar-nos per situacions
meteorològiques concretes. Si fem un bon estudi de com es comporta la
meteorologia a cada indret, podrem saber quines conseqüències té sobre el sòl
i podrem fer unes infraestructures que puguin suportar-les. Massa vegades
donem la culpa al temps en aquests accidents. Caldria tenir present totes les
variables a l’hora de construir i sobretot recordar que la meteorologia erosiona i
ens cal fer uns manteniments abans de que tinguem l’accident.

Dades de la comarca – Setmana del 30 d’octubre al 6 de novembre
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

16,4

14

4,4

20

32,0

Montbui poble (407m)

18,0

14

5,6

20

31,2

Pinedes de l’Armengol (550m)

17,7

16

6,3

20

28,8

Igualada–Àuria–Les Comes (330m)

17,8

14

6,6

20

32,5

Tous – El Sol (463m)

16,6

16

4,8

20

34,1

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 22: Sortida 7:49h. Posta 17:27h. Lluna plena: Divendres 23 de novembre.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 22:

Matí

Tarda

DIVENDRES 23:

Matí

Tarda

La matinada serà més freda. El dia el
començarem amb alguns núvols, bancs de boira i
sol. Al llarg del matí els núvols augmentaran i
deixaran el cel molt ennuvolat. Tarda amb cel
tapat o pràcticament tapat i sense precipitacions.
Temperatures màximes més baixes.
Al llarg de la matinada ja hi haurà algunes
precipitacions en general dèbils. Matí amb núvols
molt abundants i pluja que anirà fent de forma
entre feble i moderada. A partir de migdia
desapareixeran les precipitacions. A la tarda es
trencaran els núvols ràpidament amb sol.
Temperatures mínimes més elevades i màximes una mica més baixes.

DISSABTE 24:

Matí

Tarda

DIUMENGE 25:

Matí

Tarda

El dia vindrà marcat pel pas de núvols alts i
mitjos que a estones poden tapar el sol. A
primera hora tindrem temperatures clarament
més baixes, al migdia les temperatures es
mantindran.
El dia començarà amb algun banc de boira i
en general pocs núvols. Al pas de les hores aniran
augmentant els núvols que deixaran el cel molt
ennuvolat. No es descarta al llarg del dia alguna
gota. Les temperatures pujaran.
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

