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Arriba la primera onada de calor de
l'any: màximes per sobre dels 30
graus
Els termòmetres arribaran als 35 graus a les comarques d'interior, mentre la
temperatura serà més moderada al litoral

Uns infants es refresquen en una font. | Gala Espín.

La calor s'ha instal·lat definitivament a casa nostra. Després d'un inici de primavera plujós, amb
canvis de temps constants i temperatures per sota de l'habitual, el maig s'ha encetat amb els
termòmetres mirant cap amunt.
I aquest cap de setmana, de fet, arriba la primera onada de calor de la temporada. El sol brillarà
a tot Catalunya i les temperatures rondaran entorn els 30 graus. Mentre les comarques de la
costa no hi arribaran, i es quedaran en 27 graus centígrads, a l'interior es poden registrar
marques atípiques per aquest mes de l'any.
Segons ha informat el Meteocat, els termòmetres poden registrar màximes de fins a 35 graus en
algunes de les comarques de l'interior del territori. A més, la humitat i la xafogor es convertiran
en protagonistes del cap de setmana, que aniran acompanyades de sol radiant i cels blaus.

La temperatura pujarà al llarg dels propers dies, en Jordi Toda us ho explica en aquest vídeo curt.
pic.twitter.com/cx3rqTwC1T
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26551/arriba-primera-onada-calor-any-maximes-sobre-dels-30-graus
Pagina 1 de 2

? Meteocat (@meteocat) May 12, 2022
La calorada pot comportar alguns ruixats a la zona del Pirineu a partir de dissabte a la tarda,
que es podrien repetir de cara a la tarda de diumenge. Aquestes tempestes locals, que seran
moderades, refrescaran l'ambient per iniciar la setmana sense tanta intensitat de calor.
[noticiadiari]2/234217[/noticiadiari]
Les temperatures elevades conviden a passar una jornada a la platja o vora el mar. Des del
Meteocat, però, avisen que la temperatura de l'aigua encara serà molt freda. De fet, l'històric del
servei meteorològic de Catalunya la situa, de mitjana, al voltant dels 16 graus durant el mes de
maig.
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