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Arriba la calor d’estiu 
 

 El cap de setmana es preveu assolellat en general i amb un augment de 
la temperatura que pot donar lloc a màximes al voltant dels 37 ºC a 
Ponent. 

 
El Servei Meteorològic de Catalunya informa de l’apropament d’una massa d’aire 
càlid afavorirà l’augment de la temperatura durant el cap de setmana a la Península 
Ibèrica, especialment a l’oest i al sud. A Catalunya la massa càlida afectarà més de 
resquitllada però, tot i que no es preveu una onada de calor acusada, els valors 
termomètrics també pujaran entre dissabte i diumenge.  
 
A la figura següent es pot veure la temperatura prevista a uns 1500 metres d’alçada 
(850 hPa) per dissabte 6 i diumenge 7 a migdia. Aquesta temperatura és un molt bon 
indicador però no és la corresponent a superfície i, tot i que hi té molt a veure, la 
seva correlació depèn de molts factors, com per exemple del vent. Els colors 
vermells més intensos estan situats al nord d’Àfrica, però s’aprecia com s’estenen a 
bona part de la Península Ibèrica. 
 

  
 

La predicció per Catalunya indica que els valor màxims previstos per dissabte i 
diumenge al centre del dia a Ponent estaran entre 33 i 36 ºC, i localment podran 
arribar a fregar els 37 o 38 ºC en algun punt. A la resta de l’interior les màximes 
estaran entre 29 i 33 ºC, mentre que al litoral no pujaran tant a causa de la marinada, 
i es mouran entre 25 i 30 ºC. 
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Aquests valors previstos estaran pròxims o fins i tot és possible que localment 
superin el llindar de temperatura màxima extrema (percentil 98 de les temperatures 
màximes de l’estiu, és a dir, temperatures que estan dins el 2% dels dies més càlids 
dels mesos estiuencs) a punts de l’oest i sud del país. Els valors del percentil 98 es 
poden veure a: 
(http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Divulgacio%20Meteorologica/Entendre%20les%2

0prediccions/imatges/percentil98.png) 
 
A causa d’aquesta predicció el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís 
de Situació Meteorològica de Perill de grau 1 per calor per dissabte i diumenge. 
 
El cap de setmana es preveu assolellat arreu, tot i que a les tardes creixeran algunes 
nuvolades a les zones de muntanya, que fins i tot podrien deixar algun ruixat aïllat al 
Pirineu. 
 
Malgrat que la calor encara serà acusada, a partir de dilluns es començarà a retirar 
la massa d’aire càlid i la temperatura tendirà a davallar progressivament. 
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