Societat | Lluís Girona | Actualitzat el 23/05/2022 a les 09:00

Canvi radical de temps: de l'avís per
calor a la pluja en 48 hores
Les altes temperatures dels últims dies aniran a la baixa i deixaran pas als
ruixats a gairebé tot el país

Tarda de pluja a Barcelona, en una imatge d'arxiu | Àlex Marin

Canvi radical de temps a gairebé tot Catalunya. La calor -que durant diumenge a la tarda ha
mantingut 17 comarques en avís per perill moderat- i les altes temperatures dels últims dies,
insòlites en ple mes de maig, aniran a la baixa a partir d'aquest dilluns i deixaran un dimarts de
pluges i tempestes a gairebé tot el país, tal com indica la previsió del Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat).
Tot plegat després que l'onada de calor d'aquest maig ja hagi deixat les primeres xifres per a la
història. Aquesta tarda de diumenge, les localitats de Castellbisbal (Vallès Occidental) i Anglès (la
Selva) han arribat als 38,5 °C, superant així el rècord de temperatura màxima al maig a Catalunya, que
estava en els 38,2?°C de Vinebre del 12 de maig de 2012.

Dimarts s'esperen canvis importants. Aquest és el pronòstic a mitjà termini.
pic.twitter.com/FB6jYRSxAk
? Meteocat (@meteocat) May 22, 2022
Aquest dilluns, doncs, les temperatures disminuiran lleugerament, encara que l'ambient serà molt
càlid durant les hores centrals del dia. Els valors màxims es mouran entre 26 i 31?°C, els més
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elevats a Ponent i al nord-est del país, mentre que al litoral i a les zones de muntanya seran
lleugerament més baixos. El dimarts els valors seran encara més baixos, amb màximes de 23?°C
i mínimes que en les zones de muntanya pot situar-se per sota dels 10 graus.
El gran gir s'anirà produint ja dilluns -amb algunes pluges al Pirineu i Prepirineu- però es farà més
evident dimarts amb pluges. Els aiguats poden caure a gairebé tot el país, tot i que durant el matí
tindran més incidència al nord del país i durant la tarda a la part est. Malgrat que serà d'intensitat
feble i moderada, no es descarta que vagi acompanyada de tempesta. La cota de neu baixarà
1.000 metres: de 2.800 a 1.800. Les temperatures baixaran de manera significativa.
[plantillavirals]
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