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Quan s'acabarà l'onada de calor?
Les autoritats alerten d'un "risc extrem d'incendis" al 20% del territori i demanen
extremar les precaucions aquest cap de setmana

Un nen es refresca amb l'aigua | Juanma Pelaez

L'onada de calor persisteix i, de fet, arriba al seu punt màxim aquest divendres. Segons dades
proporcionades per les autoritats, a la zona de Ribera d'Ebre on el foc, que ja ha cremat 5.700
hectàrees
(https://www.naciodigital.cat/noticia/182988/incendi/ebre/ja/suma/5700/hectarees/esta/lluny/encar
a/estabilitzar-se) , aquest migdia es podrien arribar a registrar 44 graus. Pel que fa a les
temperatures mínimes, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, les ha xifrat entre els 20 i 25
graus, "temperatures molt altes que a partir del cap de setmana aniran a la baixa".
I és que segons els mapes i les prediccions, Catalunya arriba al seu punt màxim aquest
divendres, però no serà fins dilluns o dimarts de la setmana vinent que l'onada de calor arribaria al
seu final.
Els models indiquen que pel cap de setmana la temperatura baixarà, tot i que encarà l'ambient serà
molt càlid i durant la nit la temperatura encara estarà per sobre de 20 ºC a la major part del territori.
A banda, hi haurà la possibilitat d'algun ruixat al Pirineu. pic.twitter.com/iv7ZQKZeel
(https://t.co/iv7ZQKZeel)
? Meteocat (@meteocat) June 27, 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1144326525510148096?ref_src=twsrc%5Etfw)
A mitjà termini, segons el Meteocat, la massa d'aire es retirarà a partir del dilluns i serà quan es doni
per acabada l'onada de calor. Malgrat això, les autoritats demanen extremar les precaucions,
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especialment durant el cap de setmana, quan se celebra la revetlla de Sant Pere. Les autoritats
demanen "màxima prevenció" amb la pirotècnia.

Punt àlgid de l'onada de calor. Des del @meteocat
(https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw) mai s'havia emès un mapa d'avisos de
Situació Meteorològica de Perill de grau 5 i 6 (color vermell) per a totes les comarques de
Catalunya! #onadadecalor
(https://twitter.com/hashtag/onadadecalor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/sZN2azedlF (https://t.co/sZN2azedlF)
? Meteocat (@meteocat) June 28, 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1144550895763578880?ref_src=twsrc%5Etfw)
En aquesta línia, les autoritats apunten que aquest cap de setmana s'extremaran els sistemes de
prevenció ja que també és el que marca l'inici de les vacances i es produeixen més arribades i
sortides de la ciutadania per carretera, sobretot a la zona de l'Alt Empordà. A La Jonquera
s'incrementaran els efectius de trànsit i seguretat ciutadana que vetllaran per la prevenció en
aquests indrets. Els Agents Rurals s'encarregaran de prevenir l'accés a determinades zones que
quedaran restringides.
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