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Torna la calor intensa a partir del
cap de setmana
Els termòmetres s'aproparan als 40 graus en diversos punts del país i costarà
dormir a les nits

La sortida del sol aquest dijous a Manlleu | Carme Molist

S'apropa una nova calorada que es deixarà notar a partir de dissabte i s'allargarà previsiblement
fins dimarts. Segons informa el Meteocat, tindrem un cap de setmana de calor intensa amb
temperatures de més de 35 graus en diversos punts del país, especialment a les comarques de
l'interior. No podem parlar d'una nova onada de calor, però el termòmetre s'aproparà als 40 graus, la
xafogor serà intensa a la costa i costarà dormir a les nits.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=VfZfMS-KnlQ
Aquest dijous, la temperatura màxima serà lleugerament més alta, tot i que puntualment l'ascens
podrà ser moderat. Se situarà entre 26 i 31 ºC al Pirineu i al litoral, entre 30 i 35 ºC a Ponent i a
l'interior de la vall de l'Ebre, i entre 28 i 33 ºC a la resta del territori. De cara a demà, les mínimes
seran més altes al terç nord mentre que les màximes augmentarà lleugerament. La temperatura es
mourà entre els 27 i 32 ºC al Pirineu i al litoral, entre els 31 i 36 ºC a Ponent, interior de les Terres
de l'Ebre i Pla de Bages, i entre els 29 i 34 ºC a la resta.
Temps estable de cara al cap de setmana. El sol predominarà a la majoria de comarques amb una
temperatura que progressivament anirà pujant. No s'espera una forta ni extrema calorada, però sí
que farà força calor a l'interior del país. pic.twitter.com/M6WcSLpvai
https://t.co/M6WcSLpvai)
(
? Meteocat (@meteocat) July 31, 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1156648222305259521?ref_src=twsrc%5Etfw)
Dissabte i diumenge la temperatura es mantindrà igual o lleugerament més alta. Tindrem cel serè
en general amb alguns intervals de núvols baixos al centre i litoral del país, però no s'esperen
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precipitacions.
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