
 
 

SIGNES DE BON TEMPS 
 

♦ Les rosades a l’estiu i les glaçades 
matinals a l’hivern. 

♦ Les boires i boirines matinals després 
d’una nit clara. 

♦ Cel blau fort i/o atmosfera força 
transparent indiquen manca d’humitat 
i estabilitat. 

♦ La formació de boires durant la nit i 
després mal temps indica millora. 

♦ Les granotes i gripaus canten al capvespre. (Plourà més 
endavant, però no avui). 

♦ Les orenetes volen alt. 
♦ Els murisecs volen tard al vespre. 
♦ Els gats corren pel jardí o per l’interior. 
♦ El fum s’aixeca ràpidament cal al cel. 
♦ Núvols alts en forma de boletes molt petites o en forma de 

vels extensos. 
 
o El color del cel a l’alba és gris i a la posta és taronja, rosa o 

blau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNES DE MAL TEMPS 

 
♦ Quan els estels parpellegen s’apropa 

un canvi brusc de temps. 
♦ Els núvols baixos de bon matí 

assenyalen un possible canvi de 
temps. 

♦ Els halos al voltant del Sol o de la 
Lluna poden preveure en 24h 
d’antelació un canvi de temps. 

♦ Si el pollastre remuga cap al vespre quan plou, el temps es 
mantindrà plujós. 

♦ Quan les abelles no surten del rusc o entren sobtadament 
s’apropa una tempesta. 

♦ Quan els gossos caven forats a terra sense cap raó 
s’aproxima temps tempestuós. 

♦ Si les vaques i cavalls s’ajunten al mig del camp, 
s’aproxima pluja i possiblement tempesta. 

♦ Quan el temps és humit i ha de ploure les olors i els sorolls 
són més intensos. 

♦ Les mosques són molt enganxoses. 
♦ Les formigues són molt bellugadisses. 
♦ Sol darrera els núvols a la posta indica temps humit. 

 
o El color del cel a l’alba és vermellós i a la posta és blau 

fosc. 
o Si al vespre el cel és groguenc indica vent. 

 


