Fred de novembre
La setmana ha vingut marcada per les baixes temperatures, si les
comparem amb les que tocaria, i una nova entrada d’aire fred que està fent
baixar encara més el termòmetre. Si fem la mitjana de les temperatures que
tenim aquests dies el valors són valors normals per la primera quinzena de
novembre. Fins i tot, entre demà i dissabte podríem dir que les temperatures
seran de segona quinzena de novembre. Cal dir que entre l’octubre i el
novembre hi ha una forta baixada de la temperatura mitjana i que quan parlem
d’una quinzena o altre el canvi tèrmic és important.
Així doncs, de cara a les properes hores continuarem notant aquest fred
que ens portarà a les temperatures més baixes del que portem de tardor. A
partir de diumenge comença a recuperar-se el termòmetre.

Dades de la comarca – Setmana del 7 al 13 d’octubre de 2020
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

24,0

9

4,5

12

0,0

Montbui poble (407m)

25,1

7

8,1

11 i 12

0,0

Pinedes de l’Armengol (550m)

23,9

7

6,3

12

0,0

Tous – El Sol (463m)

24,9

9

7,8

11

0,0

Igualada – Ajuntament (315m)

27,0

9

9,5

11 i 12

0,0

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 15: Sortida 8:03h. Posta 19:11h. Lluna nova: Divendres 16 d’octubre.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 15:

Matí

Tarda

DIVENDRES 16:

Matí

Tarda

El dia serà assolellat amb algun núvol a la
tarda. Les temperatures baixaran una mica més.
Ambient de plena tardor.

El dia començarà amb alguns bancs de boira
en punts de l’Alta Anoia que s’aixecaran a mig
matí. A la resta de la comarca dominarà el sol al
llarg del dia amb temperatures, però, més
baixes. Ambient d’avançada tardor. Mínimes
apropant-se als zero graus en zones elevades de la comarca. En general entre
1-5ºC. Màximes entre els 12-15ºC arreu de l’Anoia.
,

DISSABTE 17:

Matí

Tarda

DIUMENGE 18:

Matí

Tarda

El matí serà assolellat amb la presència
d’alguns núvols alts. Al llarg de la tarda aniran
arribant més núvols que aniran tapant el cel,
però, que no portaran conseqüències. Les
temperatures es mantindran.

El dia començarà amb algun núvol que es
dissiparà ràpidament. Domini del sol al llarg de
tot el dia. Les temperatures es recuperaran una
mica.
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

