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Canvi de temps important a la vista
Aquest dijous encara farà calor però de cara a divendres i el cap de setmana
baixaran les temperatures i arribaran ruixats
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UGg65NRkyy8
Després de dos dies de calor extrema, nits sense dormir i xafogor al litoral del país, arriba un
canvi de temps. Aquest dijous les temperatures ja no seran tan altes com dimarts i dimecres, i es
preveu que a partir de divendres comencin a baixar (fins a 10 graus) gràcies a l'arribada d'un front
que portarà ruixats. Aquesta tarda la temperatura màxima baixarà lleugerament i oscil·larà entre 28 i
33 ºC al litoral, entre 30 i 35 ºC al Pirineu, entre 35 i 40 ºC a Ponent i entre 33 i 38 ºC a la resta
del país. Es mantindrà l'ambient calorós en conjunt i xafogós al litoral.
Però el canvi arriba divendres. Al matí la temperatura mínima i màxima serà més baixa, sobretot a
Ponent on baixarà notablement. A partir de migdia s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu,
sobretot al sector occidental, i al massís del Port. A la resta del terç oest n'és probable. En
general, seran en forma de ruixat i seran d'intensitat entre feble i moderada, localment aniran
acompanyada de tempesta i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació.
Els núvols continuaran dissabte i es preveuen ruixats a la meitat nord del país, que aniran
acompanyats d'una baixada de les temperatures. De cara a diumenge, el sol tornarà a ser
protagonista amb alguns núvols febles, ja sense pluja i amb una temperatura similar al dia
anterior.

Canvis a la vista amb l'arribada de precipitacions entre divendres i dissabte, i amb un marcat
descens de la temperatura. pic.twitter.com/h9muU7nVEZ (https://t.co/h9muU7nVEZ)
? Meteocat (@meteocat) July 24, 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1154119057609613312?ref_src=twsrc%5Etfw)
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