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La calorada del cap de setmana ha deixat valors 

de temperatura insòlits a Catalunya al maig 
 

• Dissabte i diumenge la temperatura màxima va superar els 35 ºC a 
gran part de l’interior i en alguns sectors del prelitoral  
 

• Castellbisbal (Vallès Occidental) i Anglès (la Selva) van mesurar 
38,5 ºC, un registre inèdit a Catalunya en un mes de maig 
 

• 34,4 ºC a l’Observatori Fabra de Barcelona, nou rècord de maig dels 
seus 109 anys de dades, superant els 33,4 ºC del 31/05/2001 

 
 
 
El cap de setmana del 21 i 22 de maig de 2022 Catalunya ha viscut una 
calorada insòlita en un mes de maig, amb ambient plenament canicular a gran 
part del país. Després de més de 10 dies d’ascens tèrmic i ambient càlid per 
l’època, la temperatura va tocar sostre ahir diumenge 22, quan les comarques 
de Ponent, la Catalunya Central i sectors del Vallès, la Selva o el Priorat van 
superar els 35 ºC de màxima. Castellbisbal (Vallès Occidental) i Anglès (la 
Selva) van assolir 38,5 ºC, registre fins ara inèdit al maig a Catalunya. De 
dimecres a diumenge, 90 de les 152 estacions de la XEMA amb més de 10 
anys de dades han assolit un nou rècord de temperatura màxima de maig. 
 
 
Una massa d’aire excepcionalment càlid per l’època 
 
La calorada ha estat provocada per una massa d’aire que ha emergit des del 
nord d’Àfrica, impulsada pel vent del sud. Va afectar de ple la península Ibèrica 
i, en menor mesura, bona part de l’Europa occidental, fins als Alps. 
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Els mapes anteriors, corresponents a la topografia de 850 hPa (uns 1.500 m 
d’altitud) mostren l’aire càlid (tons rosats i vermellosos) sobre la península 
Ibèrica durant el cap de setmana. A l’esquerra, dissabte al migdia la calorada 
assolia la màxima intensitat al conjunt de la Península, amb valors de 20 a 25 
ºC en aquest nivell, almenys 10 ºC per sobre del normal en aquestes dates. A 
la dreta, diumenge al migdia la temperatura s’havia normalitzat a l’oest de la 
Península, mentre la calorada assolia el seu màxim a Catalunya i les Balears. 
 
 
Rècords de temperatura màxima de maig   
 
Ha estat la calorada més important registrada a Catalunya en un mes de maig. 
Entre el dimecres 18 i el diumenge 22 de maig un total de 90 dels 152 punts de 
mesura de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb 
més de 10 anys de dades han registrat la temperatura més alta de la seva sèrie 
de maig. La taula següent mostra les que tenen més de 25 anys de dades (30 
de 56 estacions):  
 

 
 
El dimecres 18 de maig ja es van produir rècords de màxima a 8 de les 152 
estacions, localitzades entre el Segrià i el Pla d’Urgell (amb valors propers als 
35 ºC), així com al delta del Llobregat (30-32 ºC) . 
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Ara bé, la major part dels rècords van caure durant el cap de setmana, amb 58 
de 152 estacions el dissabte 21, situades a l’interior, al Pirineu (del fons de vall 
a l’alta muntanya), al Vallès i al Barcelonès. Diumenge la calor va tocar sostre, 
amb nous rècords a 73 de les 152 estacions de la XEMA, novament a l’interior, 
al prelitoral i al litoral central, en molts casos superant els registres del dia 
anterior. La humitat relativa va ser extremament baixa, fins i tot per sota del 
10%. Els mapes següents mostren la distribució de la temperatura màxima de 
dissabte i diumenge i la localització dels rècords de màxima de maig: 
 

 
 
Al llarg del cap de setmana, la Costa Daurada i sobretot la Costa Brava han 
quedat al marge de l'episodi de calor excepcional, amb màximes de 25 a 30 ºC 
en general, ambient força més humit que a la resta del país i fins i tot amb 
bancs de boira a l’Empordà. Al golf de Roses, diumenge Sant Pere Pescador 
va mesurar 11,8 ºC de mínima i 23,6 ºC de màxima, valors semblants als de 
Núria (1.971 m), al Ripollès. 
 
 
38,5 ºC, la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig 
 
Fins ara, la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig 
era de 38,2 ºC a Vinebre (Ribera d’Ebre), el 12/05/2012. Ahir diumenge aquest 
valor es va superar a diversos sectors del prelitoral i de ponent:  
 

• 38,5 ºC a Castellbisbal (Vallès Occidental) i a Anglès (la Selva) 

• 38,4 ºC a Baldomar (Noguera), al Pantà de Siurana (Priorat) i a 
Martorelles (Vallès Oriental) 

• 38,3 ºC a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
 
En alguns trams del litoral i prelitoral la temperatura màxima de diumenge va 
superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill per calor. 

https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/la-prediccio-meteorologica/situacio-meteorologica-de-perill/distribucio-territorial-de-llindars/#calor
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Nou rècord de maig a la sèrie centenària de l’Observatori Fabra 
 
L’Observatori Fabra de Barcelona, situat a la serra de Collserola (411 m 
d’altitud), va mesurar la temperatura més alta de maig de la seva sèrie de 109 
anys (1914-2022). Els 34,4 ºC d’ahir diumenge 22 van superar molt clarament 
els 33,4 ºC del 31 de maig de 2001. Al centre de la ciutat, l’estació de 
Barcelona – el Raval va mesurar 33,8 ºC de màxima, la més alta de maig dels 
seus 16 anys de dades, superant per 3 ºC els 30,8 ºC del 24 de maig de 2011. 
 
Pel que fa a la temperatura mínima, la nit de dissabte a diumenge va ser de 
23,1 ºC a l’Observatori Fabra, la més alta dels últims 100 anys en un mes de 
maig i amb un sol precedent a la sèrie: 23,8 ºC el 26 de maig de 1922. 
 
 
Principals calorades recents de maig 
 
Les estacions de la XEMA tenen fins a 30 anys de dades i permeten concloure 
que aquesta ha estat la calorada de maig més important de les últimes 
dècades, sobretot a l’interior i al prelitoral, amb l’excepció de les Terres de 
l’Ebre, l’Empordà i zones pròximes. Supera els valors extrems i l’extensió de la 
calor dels episodis del 13-14 de maig 2015 i 28-31 de maig de 2001. 
 
Pel que fa a sèries més llargues, i a banda del rècord de la sèrie centenària de 
l’Observatori Fabra, diverses estacions manuals de la XOM amb sèries de més 
de 30 anys van mesurar la temperatura més alta en un mes de maig: 
 

- 37,8 ºC a Lleida – Torre Ribera (Segrià), rècord de maig dels seus 51 
anys de dades, superant els 36,5 ºC del 17 de maig de 2006 
 

- 37,4 ºC a Manresa (Bages), rècord de maig dels seus 38 anys de dades, 
superant els 35,6 ºC del 23 de maig de 1986 
 

- 36,4 ºC a Serrateix (Berguedà), rècord de maig dels seus 38 anys de 
dades, superant els 33 ºC del 30 de maig de 2001 
 

- 35,2 ºC a Prats de Lluçanès (Osona), rècord de maig dels seus 49 anys 
de dades, superant els 32,6 ºC del 25 de maig de 2017 
 

- 35,1 ºC a Terrassa - ESEIATT (Vallès Occidental), rècord de maig dels 
seus 47 anys de dades, superant els 34,6 ºC del 14 de maig de 2015 
 

- 35,1 ºC a Vic (Osona), rècord de maig dels més de 70 anys de dades de 
diverses sèries de la ciutat, superant els 34,6 ºC del 13 de maig de 2015 
 

- 34,4 ºC a Campdevànol (Ripollès), rècord de maig dels seus 35 anys de 
dades, superant els 32,8 ºC del 13 de maig de 2015 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/283299/balanc-duna-calorada-excepcional-al-mes-maig
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En alguns casos, les estacions de la XEMA donen continuïtat a anteriors sèries 
manuals, com és el cas de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), on els 38,3 ºC 
de diumenge superen els 36,2 ºC del 14 de maig de 2015, anterior rècord de la 
sèrie iniciada el 1933. 
 
 
Rècords de temperatura mínima 
 
El cel majoritàriament serè que hem tingut durant la calorada ha fet que durant 
les hores nocturnes refresqués força a les fondalades i fins i tot prop de la 
costa, però la nit de dissabte a diumenge va ser especialment càlida als indrets 
elevats, amb més de 20 ºC en alguns sectors per sobre dels 1.000 m d’altitud i 
inversió tèrmica acusada. Per exemple, la temperatura mínima va ser de 23,8 
ºC a Montserrat – Sant Dimes (916 m, el Bages), però només 11,9 ºC a 
Vacarisses (343, el Vallès Occidental).  
 
De dijous a diumenge, 31 de les 152 estacions de la XEMA amb més de 10 
anys de dades van mesurar la temperatura mínima diària més alta (0-24 h 
UTC) en un mes de maig. Són sobretot estacions situades a l’alta muntanya, 
però també en indrets elevats de l’interior i del prelitoral:  
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Gairebé dues setmanes d’ambient càlid per l’època 
 
La calorada excepcional de dissabte i sobretot diumenge va arribar després de 
més de 10 dies de temperatura superior a la normal per l’època i en augment 
progressiu, tal com es pot apreciar en l’evolució d’aquest mes de maig de la 
temperatura a 850 hPa (uns 1.500 m d’altitud) mesurada pel radiosondatge de 
Barcelona, en comparació amb la mitjana del període 1997-2021: 
 

 
(els buits de la gràfica reflecteixen absència de dades per motius tècnics) 
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La temperatura més alta de l’episodi a 850 hPa es va assolir la matinada del 
diumenge 22, amb 23,4 ºC. És el tercer valor més alt de la sèrie de 25 anys, 
per darrere dels 24,6 ºC del 14/05/2015 i els 23,8 ºC del 18 de maig de 2006. 
Tot i que en aquelles ocasions es va mesurar una temperatura lleugerament 
més alta a 850 hPa, en general la calor no va ser tan intensa com aquest cap 
de setmana, ja que la temperatura en superfície depèn de la persistència de la 
massa d’aire, del règim de vents, la nuvolositat, etc. 
 
 
23 de maig de 2022 


