Nova web a l’Observatori de Pujalt
El divendres 2 d’octubre entrava en funcionament la nova web de
l’Observatori de Pujalt, https://observatoridepujalt.cat/, amb informació
meteorològica i astronòmica al dia, notícies, eines i informació vària.
A l’apartat de meteorologia trobareu la predicció pel cap de setmana i la
predicció actualitzada de dilluns a divendres en format àudio per a la comarca.

Us recordem també que a la web d’AnoiaMéteo, https://anoiameteo.cat/,
trobareu dades meteorològiques diàries de diferents punts de la comarca en
format excel. També comencen a aparèixer ja les dades de les primeres escoles
que col·laboren a la xarxa.

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

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

23,9

30

4,4

3

17,0

Montbui poble (407m)

25,3

1

6,9

4

5,5

Pinedes de l’Armengol (550m)

24,8

1

8,1

5

3,6

Tous – El Sol (463m)

26,5

30

7,4

6

10,0

Igualada – Ajuntament (315m)

26,6

30 i 1

6,8

4

4,4

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

Astronomia: Sol dijous 8: Sortida 7:56h. Posta 19:22h. Lluna en quart minvant: Dissabte 10 d’octubre.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 8:

Matí

Tarda

DIVENDRES 9:

Matí

Tarda

DISSABTE 10:

Matí

Tarda

DIUMENGE 11:

Matí

Tarda

El dia començarà amb núvols baixos que
taparan gairebé tota la comarca amb
temperatures sense gaires variacions. Al migdia i
a la tarda els núvols poden estar trencats i el cel
variable amb estones de sol. Les màximes es
mantindran o baixaran una mica.
El dia començarà amb alguns núvols baixos i
unes temperatures una mica més baixes que
dijous. Al llarg del dia s’aniran intercalant els
núvols baixos i el sol. A la tarda el cel quedarà
tapat i es pot escapar alguna gota. Les
temperatures màximes seran semblants a dijous.
,

El dia començarà amb núvols que
augmentaran i deixaran el cel tapat. Entre mig
matí i mitja tarda es poden escapar algunes
precipitacions a qualsevol indret de la comarca.
Al final de la tarda els núvols aniran marxant i
anirà entrant el vent. Les temperatures a primera
hora es mantindran respecte divendres i a la tarda
baixaran.
El dia començarà amb alguns núvol que
ràpidament desapareixeran donant pas al sol que
dominarà la jornada. Les temperatures, però,
seran més baixes. Ambient de plena tardor.
De cara a dilluns es mantindrà el domini
del sol amb vent que es deixarà sentir i temperatures una mica més baixes.
Si vols rebre la predicció, envia un e-mail a:
albertborras@gmail.com
Actualitzacions a:
www.observatoridepujalt.cat/prediccio
Nou format!

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

