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Del risc per ruixats al risc per calor:
arriba l'agost i tornen les altes
temperatures
El Meteocat alerta encara d'una situació meterològica de perill per precipitacions a
14 comarques, però preveu un increment generalitzat de les temperatures durant
la setmana

Un termòmetre a Olot en ple sol. | Pau Masó

Els ruixats i la baixada de les temperatures han donat un respir els últims dies, després de la
successió d'onades de calor que va abrasar Catalunya els mesos de juny i juliol. Si bé, això s'ha
acabat. L'agost arriba acompanyat de la calorada. El Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat) ha emès el matí d'aquest dilluns un avís de situació meteorològica de perill a
14 comarques, a causa de la intensitat de la pluja. Tanmateix, també ha avisat que el
dimecres s'esperen alertes per les altes temperatures a quatre comarques més.
? El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP)
per intensitat de pluja ?
? Dll. 12:00 TU a 23:59 TU
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? Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
? Grau de perill màx. ? 1/6 pic.twitter.com/Oa9d0mQC5R
? Meteocat (@meteocat) August 1, 2022
Les 14 comarques afectades per les alertes de ruixats aquesta tarda són: el Segrià, les Garrigues,
el Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà,
l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. Pel que fa a les comarques
afectades per la intensitat de la calor, la tarda de dimecres, són: el Pallars Jussà, la Noguera, el
Pla d'Urgell i el Segrià.

? El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP)
per calor ?
? Dc. 12:00 TU a 18:00 TU
? Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema
? Grau de perill màx. ? 1/6 pic.twitter.com/DOPZnn8mpF
? Meteocat (@meteocat) August 1, 2022
S'espera que les altes temperatures arribin a mitjan setmana. Principalment, a l'interior del
territori. Si més no, l'increment tèrmic afectarà el conjunt de Catalunya i es farà més evident al llarg
de tot el mes d'agost.
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