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El 2022 començarà amb ambient primaveral 
 

• Entre el 29 de desembre i el 4 de gener es preveu un episodi de 
temperatura inusualment alta per l’època de l’any. 

 
El Servei Meteorològic de Catalunya informa que una massa d’aire càlid 
emergirà del nord d’Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental 
durant els pròxims 7 dies. Aquest episodi de calor, que també estarà marcat 
per l’absència de precipitació, tindrà el seu punt àlgid els primers dies de l’any 
2022. 
 
A les figures següents es pot veure la temperatura prevista a uns 1500 metres 
d’altitud (850 hPa) per divendres 31 i dissabte 1 de gener a les 12 h. L’evolució 
de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d’aquesta 
mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, 
ja que també depèn d’altres factors meteorològics, com per exemple, del règim 
del vent o la nuvolositat. Els colors ataronjats mostren com la massa d’aire càlid 
afectarà la Mediterrània Occidental: 
 

   
 

La temperatura a 850 hPa arribarà a estar entre 8 i 12 graus per sobre de la 
que correspondria per l’època de l’any. Aquest fet es pot veure en la següent 
gràfica, corresponent a un punt del litoral central, on apareix la mitjana climàtica 
representada amb la línia de color vermell, i la predicció dels diferents membres 
del model meteorològic amb les línies de color blau marí, negre i taronja, 
envoltades de la incertesa (franges de color verd). Es pot veure com l’episodi 
de temperatura alta es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins el 4 de 
gener. A banda, a la part inferior de la gràfica, les línies de color blau 
representen la probabilitat de precipitació, que precisament augmenta 
lleugerament en aquest punt a partir del 5 de gener: 
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La temperatura màxima en superfície, prevista pels dies més càlids, estarà 
entre 17 i 22 ºC en general, tot i que puntualment podria arribar als 24 o 25 ºC 
al sud del país. Malgrat això, quedarà entre 13 i 16 ºC a Ponent a causa de la 
boira.  
 
Els models a mitjà termini indiquen que a partir del 5 de gener la temperatura 
es normalitzaria a causa de l’arribada d’una pertorbació, que també portaria 
algunes precipitacions a Catalunya. 
 
Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials facebook.com/meteocat 
i @meteocat 
 
 
29 de desembre de 2021 
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