Després de 2 mesos... calma
Després d’un octubre i un novembre molt plujosos, després de setmanes
marcades pel moviment atmosfèric i amb depressions i més depressions, arriba
la calma. A partir d’aquest dissabte arriba un anticicló que té ganes d’estar uns
quants dies amb nosaltres.
L’anticicló ens portarà estabilitat, boires, inversions tèrmiques, efecte
d’illa de calor urbana, augment de la concentració de la contaminació, bonança
diürna, fred nocturn.....
Per altra banda, a falta d’un mes per acabar aquest 2018, excepcional
pel que fa a les precipitacions, podem observar la gràfica de les precipitacions
anuals de l’Observatori de Pujalt. El resultat és prou visual:

Dades de la comarca – Setmana del 21 al 27 de novembre
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

11,5

22

1,0

27

9,7

Montbui poble (407m)

14,4

21

3,3

25

7,5

Pinedes de l’Armengol (550m)

14,8

21

3,9

24

12,4

Igualada–Àuria–Les Comes (330m)

14,9

21

3,8

25

6,8

Tous – El Sol (463m)

14,0

21

3,6

25

5,4

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 29: Sortida 7:56h. Posta 17:24h. Lluna en quart minvant: Divendres 30 de novembre.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 29:

Matí

Tarda

DIVENDRES 30:

Matí

Tarda

DISSABTE 1:

Matí

Tarda

DIUMENGE 2:

Matí

Tarda

El matí serà assolellat amb pas de núvols
alts que aniran tapant el cel. Al llarg de la tarda
el cel quedarà tapat. Les temperatures seran
més elevades de dia tot i que a primera hora es
mantindran.
Matinada i matí ennuvolat amb precipitacions
que en general seran dèbils. A partir de migdia
s’obriran els núvols i tindrem tarda assolellada
amb vent. Temperatures a primera hora més
elevades, al migdia temperatures més baixes.

Matí assolellat amb arribada de núvols alts
a partir de migdia. De cara al vespre quedarà el
cel tapat tot i que no s’espera que precipiti. Les
temperatures seran una mica més baixes.

El dia començarà amb núvols alts i mitjos i
temperatures més elevades. Al llarg del matí els
núvols aniran minvant. Migdia i tarda assolellats.
Temperatures màximes més elevades.
Si vols rebre aquesta predicció el dimecres, envia un email 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

