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EL MATINER 

El diari que et desvetlla l’interès per treure’t del llit 

.com 

 

ES TROBA CURA AL CÀNCER A HARVARD 

Un grup d’estudiants de medicina, troben una substancia en un 

tumor de càncer dins d’un ratolí que suposaria la cura al càncer. 

Pag. 2 

 

L’ARDN DECLARA AQUEST DIARI, COM AL MÉS 
EXPERT, MÉS BEN DISSENYAT I MÉS COMPRAT 

L’Associació de Rankings de Diaris Nacionals declara aquest diari 
com el millor amb una nota 10/10 i que caldria vendre’l quatre cops 
més car. Us convidem que deixeu els vostres comentaris a la plana 
web: www.elmatiner.com. També podeu deixar opinions i les millors 
sortiran a la secció de Opinió. Si voleu, podeu suggerir notícies 
perquè surtin el dia següent al diari, o si desgraciadament algun 
familiar se us mor, ens podeu passar una biografia del familiar i al 
dia següent serà pujada al diari. Ens veiem al web! 

 

 

INCULTURA: 
 

ES CONFIRMA QUE 
LADY GAGA ÉS UN 

HOME 

 

 
 
Una assistenta de Lady Gaga 
ha afirmat que Lady Gags és 
un home, desprès de la la 
forta baralla que han tingut. 
 

NACIONAL: 

 

NO HI HA ACORD 
ENTRE PARTITS 

POLITICS 
 

 
 

De moment, els partits polítics 
espanyols no aconsegueixen 
posar-se d’acord per res. 
 

ENTREVISTA A SLASH        

 
Slash és entrevistat i ens 
revel·la coses increïbles. 

http://www.elmatiner.com/
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UNA CURA 
PEL CÀNCER 
 
Andreu Roca - Boston 
 
Un estudiant de la facultat de 
Medicina de Harvard ha trobat 
la cura pel càncer. “Estic en 
uns nivell d’eufòria increïble, 
encara no m’ho puc creure, 

estàvem investigant el tumor 
d’un ratolí, quan vam trobar 
una substància. Al principi 
pensàvem que era aigua o 
líquids molt difícils de 
reconèixer, però al mirar al full 
de components del cos del 
ratolí ,(per curiositat) vaig 
descobrir que no s’havia 
descobert mai aquesta 
substància. Jo, em vaig aixecar 
de la meva cadira i vaig agafar 
un ratolí amb càncer, 
d’aquesta manera, aplicant-li al 
tumor. Al cap d’uns dies, vam 
veure que ja no tenia càncer i 
jo amb una alegria desbordant, 
vaig anar al director de la 
universitat per ensenyar-li el 
meu projecte. Al cap d’uns 
dies, aquesta noticia ja estava 
a tots els diaris. Només he fet 
aquestes declaracions per 
aquest diari, que el considero el 
millor.” Declaracions de Dan 
Miller, descobridor de la cura. 
 

 
 

 ISIS ACABA 
AMB LA 

CIUTAT DE 
PALMIRA 

 
Joaquim S. – Damasc 

 

Avui, de matinada l’ISIS ha 
acabat amb l’antiga ciutat de 
Palmira. L’han destruït 
sencera així conqueriran una 
altra ciutat. De moment ja 
tenen un domini de la meitat 
de Síria i ¼ d’Iraq. La creació 
d’ISIS va començar cap allà al 
2000 amb l’ajut del lobby 
armamentístic Americà. 
Aquests els hi van vendre 
armes perquè envaissin Síria i 
els hi donessin a EUA desprès. 
Aquest grup es va rebel·lar i 
els estats units van perdre el 
control sobre ells. Avui dia, 
estan matant a un alt nombre 
de persones cada dia. A més, 
cada cop van aconseguint més 
reclutes ja que els hi fiquen 
l’excusa de que ho fan per alà, 
però només tenen un interès 
econòmic i territorial. Els hi és 
igual matar i torturar, son gent 
sense sentiments. Fa poc un 
periodista, es va infiltrar a 
estat islàmic i va rebel·lar, que 
la gent que es reclutava, no 
tenia cultura, i com no tenien 
possibilitat de protegir-se amb 
ella, feien el que els hi deien. 
Una minoria, va a parar allà 
pels videojocs, ja que en jugar 
a jocs de guerra 

i no tindre cultura, fa que es 
pensin que aniran allà i seria 
com si juguessin un videojoc, 
però allà descobreixen que no 
es veritat, i per por cap a ells, 
fan el que els hi diuen. 
 

 
 

PROFESSOR 
SEGRESTA 5 

NENS EN UNA 
CLASSE 

 
Biel Castaño – La Garriga 
 
Avui, un professor de 2n ESO 
C de l’Institut Vil·la Romana a 
la Garriga, ha tingut a uns 
nens, segrestats a la classe, 
durant 30 minuts sense ni 
poder xiuxiuejar. Els nens, 
han patit un càstig psicològic 
que els hi ha produït uns 
malsons que no els hi ha 
permès ni dormir durant 4 
dies seguits. Els pares, 
desesperats, han fet sessions 
de psicologia amb els nens 
per trobar una solució als 

fets. 
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FUTURA APOCALIPSI ZOMBIE? 
 
Mentre estava mirant la correspondència 
del diari, vaig veure que tenia una carta 
d’opinió, però aquesta no és de les més 
típiques. Em va dir que havien fet un 
estudi a Oxford i que van detectar un 
bacteri que convivia dins de les rates 

amb les seves fortes malalties, vaig 
entrar a la pagina oficial de la 
universitat d’Oxford i aquest home 
efectivament que no mentia.  
Deien que si no s’aconseguien caçar i 
extingir les rates d’un cop per tots al 
final, acabaria brotant un virus que 
extingiria la humanitat al planeta terra.  

Andreu Serra, Barcelona. 

REFUGIATS RETORNATS? 
 
L’altre dia vaig trobar una carta 
que feia ement al retorn dels 
refugiats a Síria. Sembla que cap 
país els vol acollir però jo els hi 
explicaré una anècdota: quan la 
Xina va envair el Tibet, milions 
d’ells van morir, però molts, fent 
via com els sirians, van anar a 
refugiar-se a països veïns, on els hi 
van obrir moltes portes i 
oportunitats. Jo crec que som 
massa egoistes i que hauríem de 
donar mes oportunitats a qui ho 
necessita. 

Roger Comes, Barcelona. 

FUTURA GUERRA A EUROPA? 
 
En observar el “mail” vaig veure un 
correu que comentava que a què venia 
aquesta crisi financera que havia arribat 
a tota Europa? Això em va fer reflexionar 
i vaig arribar a la conclusió que Europa 
estava decaient massa i que això no 
podia acabar molt bé. Aquesta persona 
deia, que entre països, cada cop 
s’ajudaven menys i que al final tot 
explotarà, que començaria una guerra, 
possiblement la 3ra guerra mundial. 
Vosaltres que creieu? Escriviu-me. 

Joaquim Figueres, Figueres. 

VIDA FORA LA TERRA? 
 
Un home em va comentar que fa 30 
anys que la humanitat va llençar 
un missatge intergalàctic a fora del 
nostre planeta amb la finalitat de 
rebre una resposta. Avui dia, 
encara n’enviem, però aquesta 
persona comenta que està en 
contra. Jo estic d’ acord amb ella ja 
que deia que això podia donar 
massa informació sobre nosaltres a 
gent d’altres galàxies i no se si és 
correcte. 

Jordi Alegret, Premià de Mar. 

KURT COBAIN, ASSASSINAT O SUÏCIDI? 
 

Des que el cantant del famós grup de rock Nirvana, Kurt Cobain, 

va  morir, els fans del grup han especulat sobre la raó de la mort. 
L’informe policial va concloure que el líder del grup es va suïcidar. 
Però, a dia d’avui que ja han passat 20 anys de la seva mort ;  
molts aficionats segueixen pensant que va ser assassinat, 
probablement, per la seva dona; Courtney Love. Probablement la 
raó d’aquestes teories és la poca capacitat d’un fan per acceptar 
que el seu ídol ha mort. Tot i que, la mort d’en Kurt, pot arribar a 
donar senyals als seguidors de que algú està darrere  de que el 
cantant moris. Ells es fan moltes preguntes: Com va poder agafar 
una escopeta, després d’haver consumit una dosi excessiva 

d’heroïna? Els fans asseguren que és físicament impossible 
aconseguir agafar una cosa tan pesada després d’haver consumit 
una quantitat de droga com la que va consumir ell. Fins i tot el 
pare de Courtney, explica que ella  està involucrada en 
l’assassinat del rei del Grunge.  Sigui com sigui, s’ha de tindre en  
compte que portava una vida molt poc saludable, consumia 
drogues desde feia anys i tenia depressions a causa del seu dolor 
estomacal crònic. Després de tants anys, és molt difícil saber la 
veritat, tot i que, es probable que Courtney l’assassinés per 
quedar-se amb la seva fortuna o altres raons que es desconeixen. 
Nosaltres opinem que Courtney, la va assassinar per una 
quantitat notable de diners.    

 

Els sous dels jugadors  
dels jugadors de  
futbol son desorbitats? 
 

Molta gent no sap els 

sous que arriben a 
cobrar anualment els 
jugadors de futbol. 
Segons un estudi 
realitzat per la 
universitat de Barcelona, 
les persones amb una 
economia mitjana no 

arribaran mai a cobrar 
en la vida el sou d’un 
jugador professional 
d’un any. És normal que 
els millors jugadors no 
es preocupin per la gent,  
que hi ha molta gent que 
no pot comprar menjar 
per viure. Hi ha hagut 
casos de jugadors que 
han donat la majoria del 
seu sou a ONG i només 
es quedaven es diners de 
la 
publicitat (David 
Beckham). Deixant de 
banda aquests casos tan 
estranys i poc comuns 
alguns jugadors també 
tenen problemes amb 
hisenda(Lionel Messi). El 
que no pot ser és que els 
jugadors com Cristiano 
Ronaldo cobrin 17M , 
Lionel Messi cobri 26’5M 
Neymar JR cobri 10’5M  
o Gareth Bale cobri 
10’5M... 
Hi ha molts jugadors que 
només amb una donació 
del seu sou  podrien 
salvar moltes vides. La 
meva opinió és que no 
tots els jugadors, però 
alguns aniria bé que 
fessin gestos solidaris 
per la gent. Fóra bo per a 
tothom. 
 

Juan F. - Periodista 
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EL FENÓMEN “GAMER” 
Una mina d’or inesgotable per la indústria del videojoc 

 

En els últims deu anys, els videojocs s’han posat mot de moda entre els joves. Hi ha gent que 

juga simplement per passar una bona estona i la gent que juga per addicció. Últimament s’han 

detectat anomalies en la salut de “Gamers”, com pèrdua de vista, atacs epilèptics,... Molts 

investigadors estan investigant per trobar una solució a aquest descontrol massiu. Empreses 

com Microsoft amb la seva “Xbox” o Sony amb la “Play Station” estan multiplicant 

indefinidament els seus guanys a causa de l’augment d’aquesta tipologia de jugadors. Això 

també passa amb els videojocs, que poden arribar a sobrepassar els pressupostos de pel·lícules 

de “Hollywood”. Hi ha dos tipus de “Gamers”: 

 

“GAMERS” PASSIUS 

 
Hi ha molts jugadors que no es fan les 

típiques “viciades” que cometen els 

“gamers” obsessius, com passar-se de 8 
hores a 14hores jugant a la consola 

indefinidament. Els “gamers” passius és 
gent que juga una mica però sense deixar 
res de banda. Aquests continuen tenint els 

hàbits i salut de sempre, deixant el 
“gaming”, només de “hobby”. Molts 
“gamers” passius es dediquen a passar-se 

el mode d’història del joc i després es 
passen una estona al mode en línia. Molts 

“gamers” passius juguen a jocs com: 
“Assassin’s Creed”, “The Last of Us”, “GTA 
V”,... 
 

 
 

 

“GAMERS” OBSESSIUS 
 

 

L’addicció als videojocs: Tot i que la 

majoria dels “gamers” nomes juguen per 

diversió, hi ha persones que fan d’aquest 
passatemps una addicció; persones que no 

dormen durant dies seguits i que, inclús 
deixen de menjar o anar al lavabo perquè 
no volen perdre la partida. En els últims 

anys, hi ha hagut diversos casos de 
“gamers” obsessius, que a causa de deixar 
de banda els seus hàbits diaris durant 

dies, han tingut problemes cardíacs i han 
acabat morts, o en estat crític. Els jocs 

més jugat per aquest tipus de “gamers” 
són jocs en línia com: “Call Of Duty”, 
“League Of Legends, Minecraft”,.... 
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PROFESSORES 

DETINGUDES PER 
CUINAR 

METANFETAMINA. 

 
Andreu Serra – La Garriga 

Aquesta matinada la DEA 

ha entrat amb una ordre de 
registre a un laboratori de 
metanfetamina de l’institut 
Vil·la Romana de la Garriga. 
Se sap que els caps de la 
organització són els cuiners i  
narcotraficants Mercè Warrior 
i Mary Anthony Goat. La 
policia té constància de que 
Mercè va ser alumne de Mary 
Anthony anys abans de ser 
socis. Mary Anthony ha 
declarat que va començar a 
cuinar droga per que té un 
càncer pulmonar  terminal i 
tenia la intenció de deixar 
diners a la seva família quan 
ella moris. Les delinqüents 
han estat condemnades a 25 
anys de presó.  
 

 

-----------------------------------

ROBATORI A LA 

JOIERÍA TOUS 
Victor G. - Barcelona 

Ahir al matí un grup 

d’atracadors van robar a una 
joieria de luxe a Barcelona. El 
botiguer ha declarat que 
quatre homes armats amb 
armes de foc han entrat i 
amenaçat en matar-lo si no 
els hi donava diferents joies i 
els  

 
NO HI HA 

ACORD ENTRE 
PARTITS 
POLÍTICS 

  
Xavi Figueres - Madrid 

El president en funcions, 

Mariano Rajoy ha comunicat 
que hi haurà unes segones 

eleccions per triar el president 
ja que en el període de pactes 
no hi va haver un acord entre 
els partits per obtenir una 
majoria absoluta. Mariano 
Rajoy defensa que el PP és 
l'únic partit viable per sortir 
de la crisi  amb arguments 
com que en els darrers 2 anys 
ha disminuït el percentatge 
d’atur.  
Els tres partits defensen que 
no pot seguir de president. 
S’ha intentat fer una coalició 
entre PSOE, Ciutadans i 
Podemos, però hi va haver 
acords i, a causa d’això no es 
va poder investir a Pedro 
Sánchez com a president. 

 
--------------------------------------------- 

diners de la caixa 
registradora. Posteriorment 

han sortit de la botiga, i han 
pujat a una furgoneta que els 
esperava fora. La policía està 
inentant esbrinar si el 
botiguer va veure  alguna 
aspecte  o tret físic destacat 
d’algun dels atracadors. De 
moment, no hi ha sospitosos. 

 
HOMICIDI D’UN 

HOME A  
BADAJOZ 

 
Robert Vilaseca - Badajoz 

Un home mor a Badajoz 

assassinat amb una arma 
blanca. La policia local està 
investigant el cas, ja que no 
hi ha sospitós de cap individu 
ni amic que pugui estar 
involucrat en el assassinat. 
Els familiars volen mantenir 
la identitat del mort, ja que 
se’l relacionava amb drogues i 
contraband. Hi ha moltes 
possibilitats que l'assassinat 
hagi sorgit a causa d’un 
d’aquests negocis. L’home va 
adquirir una gran fortuna a 
mesura  que passaven els 
anys. Vivia en una casa a les 
afores de badajoz. En aquella 
mateixa casa era on es feien 
les reunions. La policía ja 
havia rebut avisos de 
contraband d’armes i de 
drogues, però els policies no 
van trobar res sospitós. Era el 
cap d’una banda de nom “Los 
Rojos”, molt perillosa per 
aquella zona. 

 
-------------------------------------------- 
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ELS ALL 
BLACKS S’HAN 
DECLARAT ELS 

MILLORS 
 

Marc F. – Nova Zelanda 
Ahir, es va jugar un partit 
fusionant en un equip, els 
millors jugadors de totes les 
seleccions, que no fossin de 

Nova Zelanda, (d’on es la 
selecció dels All Blacks). 
Jugadors com Quade Cooper, 
Ben O’Neil o Sean Further, van 
jugar contra els que serien 
guanyadors. El partit va ser 
molt disputat, va tindre molts 
moments de tensió, que van 
acabar en ocasions a favor dels 
guanyadors i desprès a favor 
dels que van perdre. El rugby, 
un altre cop ens va donar una 
lliçó sobre el que es el esport, 
és a dir, companyonia, bon 
tracte amb l’arbitre, bona 
relació entre aficions, i una 
competivitat sana. 

 
---------------------------------------------- 

LA LLIGA 
DEPÈN DEL QUE 

FEM 
Judit Garcia - Madrid 
L’Atltico de Madrid va perdre 
contra el Levante i diu adéu a 
la lliga. A falta d’una jornada 
L’Atlético de Madrid li diu adéu 
a la lliga després de ser 
derrotat a la penúltima 
jornada. Això posa al Madrid 
en segona  

 

LA SELECCIÓ 
CATALANA 

PODRIA ANAR 
AL MUNDIAL 

 

Joel Garcia - Barcelona 
La selecció nacional de futbol 
presentarà demà un equip que 
podria lluitar en qualsevol 
competició FIFA amb 
possibilitats de guanyar-la, 
dirigit per un dels grans genis 
que ha donat el món del futbol, 
un d'aquells personatges que 
al marge de ser considerat com 
un dels millors jugadors de la 
història, va fer evolucionar la 
manera d'entendre aquest 
esport des de la seva faceta 
d'entrenador. Hi ho farà contra 
una selecció que no es prendrà 
el partit amistosament, perquè 
per a ells és un pas molt 
important en la preparació per 
a la copa d'Àfrica del mes 
vinent. Per tot això, perquè el 
Catalunya-Tunísia serà un 
gran partit de futbol, però 
també perquè cal estar al 
costat de la nostra selecció 
nacional, cal esperar una 
magnífica entrada al Lluís 
Companys. 

 
--------------------------------------------- 

posició i al Barça al capdavant 
de la classificació en solitari en 
solitari. El barça opta al 
doblet, amb Luis Suàrez de 
moment pichichi i bota d’or, 
serà difícil perdre els dos títols. 
El Madrid també opta a 
guanyar la lliga, però a l’estar 
classificat en la final de 
champions és possible que no 
es concentrin en la lliga. 

 

ESPANYA ES 
QUEDA SENSE 

EUROBÀSQUET 

 
 
Xavi Ebole - Madrid 
La FIBA exclou a Espanya de 
l’eurobàsquet. Ja hi havia 
seleccions sancionades amb 
l'exclusió de l’eurobàsquet per 
participar (equips i lligues) a 
l’eurolliga. La FIBA està en 
contra de l’eurolliga, ja que ella 
no és participant i no guanya 
diners amb la competició. La 
FIBA va oferir de fer una altre 
competició, com una 
Champions de bàsquet, però 
tots els clubs grans, juntament 
amb les lligues no volen sortir 
de l’eurolliga. Per aquest motiu 
la FIBA amenaça de 
excloure’ls. Les lligues 
seguiran a l’eurolliga ja que si 
no van les seleccions més 
importants no es podrà fer 
l’eurobàsquet a causa del poc 
nivell. 
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AXL ROSE 
DEBUTA AMB 
AC/DC AMB 

MAL PEU 
 
 
Andreu Gimenez -Melbourne 
 
 
El actual vocalista de Guns 
N’Roses, Axl Rose, ha hagut 

de debutar a AC DC assegut  
a causa de la seva lesió al 
peu. A diferencia del que 
pensaven els fans, Axl els ha 
sorprès gratament i ha 
mantingut el nivell al que ens 
tenia acostumats Brian 
Johnson.  El cantant ha  
explicat a una entrevista que 
en aproximadament un mes 
ja estarà del tot recuperat. 
 

 
 

OBRA DE 
PICASSO MAI 

VISTA 
Ignasi Fabregat - Barcelona 
Ahir al matí, un matrimoni i 
els seus fills van portar el que 
sembla ser un quadre pintat 
per Pablo Picasso al Museu 
Picasso de Barcelona, els 
experts estan intentant 
esbrinar si es tracta d’algun 
tipus de falsificació. Sí es 
tractés de una obra realment  

LADY GAGA ÉS 
UN MASCLE 

 
Mariona Comas – Nova York 
 
 
Avui, l’assistenta de Lady 
Gaga, ha revelat que es un 
home que ha realitzat el 
transit sexual. Ella mai ho 
havia comunicat, i això ha 
passat per culpa d’una 
desavinença que s’ha produït 

entre elles. Ara, moltes fans 
possiblement li agafin fàstic i 
es redueixi la quantitat 
d’aquestes. Lady Gaga s’ha 
defensat, però altres dels seus 
assistent s’han revelat contra 
ella ja que els maltractava. No 
els pegava, sinó que els 
obligava a treballar en horaris 
desorbitats. Fins a 14 hores 
al dia, han declarat els 
treballadors. Lady Gaga, els 
hi pagava una xifra de “3000” 
euros al mes, però hi havia 
molts mesos que no pagava. 
Hi ha molta informació sobre 
això i per a més, visiteu la 
nostra web. 

 
 
creada per Picasso, estaria 
valorada en centenars de 
milers d’euros. Corren rumors 
que l’antic propietari de la 
casa on s’ha trobat el quadre, 
era un fanàtic d’aquest tipus 
d’art i podria haver-lo 
aconseguit mitjançant una 
subhasta il·legal. 

BREAKING BAD 
TORNA 

 
Sergi Castells – Los Angeles  
 
 
La famosa sèrie d’ AMC 
anomenada Breaking Bad 
torna a ressuscitar, amb un 
títol anomenat ABB (After 
Breaking Bad). Una sèrie que 
tractarà sobre la família de 
Walter White, els seus socis i 

el negoci que portava aquest 
personatge. Es una sèrie molt 
esperada i que començarà 
amb una primera temporada 
abundant que ens deixarà 
amb 13 capítols per gaudir 
d’una sèrie secundaria que 
serà diversió extra pels fans. 
Tractara sobre els problemes 
que té la família de Walter 
White o Heisenberg sobre els 
diners guanyats gracies a les 
drogues. La família haurà de 
lluitar contra els enemics 
d’aquests que en ocasions els 
intentaran matar per 
aconseguir els diners que els 
hi va deixar d’herència.  
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ENTREVISTA A SLASH 

Saul Hudson, més conegut pel seu nom artístic Slash, va nàixer a Hampstead, Londres, es 

conegut per ser el principal guitarrista del grup Guns N’ Roses i Velvet Revolver, es considerat 

un dels millor guitarristes solistes del món. 

ENTREVISTA 

+Benvingut, t’hem citat per parlar del teu 

retorn a Guns n’roses. 

-Estic molt content d’estar aquí per poder 

explicar tot el que pugui als fans. 

+Nosaltres també estem molt contents de 

que estiguis aquí.Heu solucionat els 

conflictes que hi havien entre tu i l’Axl 

(cantant del grup)? 

-Si, ja fa més de 20 anys que allò va passar i 

ja era hora d’oblidar el passat. 

+Tinc entès que fareu una gira per 

diversos països? 

-Si, hem decidit fer un tour anunciant que 

jo, l’Axl i Duff hem tornat al grup i tornar a 

tocar com   els vells temps. 

Teniu plantejat gravar un nou disc? 

-Ens ho estem plantejant, però si ho féssim, 

no seria aviat. 

+A part de Guns n’ Roses, tens altres 

projectes? 

-Si, tinc un projecte en solitari que es dius 

Slash i un altre grup anomenat Velvet 

Revolver. 

 

+En el inicis de la teva carrera, abusaves 

de l’alcohol i les drogues, a dia d’avui, ja 

has superat del tot la teva addicció? 

 

-Si, vaig estar ingressat en un centre de 

rehabilitació i ja he deixat enrere els mals 

hàbits del meu passat, 

+Cap a quina edat vas començar a tocar la 

guitarra? 

-Quan era petit, a un armari de casa la meva 

avia em vaig trobar una guitarra i vaig 

decidir començar aprendre a tocar. 

+Pel que sabem, l’Axl Rose serà el 

vocalista de AC DC en els pròxims 

concerts. 

-Si l’Axl estarà actuant com a vocalista en els 

propers concerts de la gira d’ AC/DC. 

+Moltes gràcies per venir, ens ha agradat 

molt entrvistar-te 

-No es mereixen. 



DIMECRES 6 D’ABRIL DE 2016               EL TEMPS                             EL MATINER 

 

 

LA METEO ACTUAL 

 
 
El temps a catalunya és favorable, amb poques precipitacions encara que és possible que hi hagi 

algun ruixat cap al Nord de Catalunya. Hi haurà ventades d’una velocitat de 70km/h cap a la 

costa brava i onades de fins a 4 metres d’alçada. La temperatura màxima es preveu a Lleida amb 

27º de temperatura, i la mínima a Núria amb 2º 

 

 

 

                  PREDICCIÓ DE DEMÀ 

 
 
El temps serà semblant al d’avui. El vent per la costa brava continuarà a la mateixa velocitat, en 

canvi les precipitacions del Nord  s’aniran desplaçant cap al centre de Catalunya i augmentarà la 

nuvolositat. La temperatura màxima serà a Lleida amb 7º i la mínima serà a Vic amb 4º 

 

 


