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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIMECRES 05-10-2011 A LES 13:30 h 

  
TEMPERATURA D’ESTIU A L’OCTUBRE 

 
L’Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des de l’any 1913, va enregistrar ahir una 
temperatura màxima de 30,7 ºC, valor que suposa un nou rècord de temperatura màxima 
en un mes d’octubre, superant els 30,0 ºC del 10 d’octubre de 1997. 
 
Gairebé una quarta part de les estacions gestionades per l’SMC amb més de 10 anys de 
dades han enregistrat la temperatura màxima en un mes d’octubre al llarg de l’episodi. 

 
 

La massa d’aire càlid i la situació anticiclònica que afecten Catalunya des de fa més d’una 
setmana, ha provocat un ascens important de les temperatures diürnes arreu del país, així com 
una notable inversió tèrmica durant les hores nocturnes. 
 
Si bé els darrers dies de setembre l’ambient ja era càlid per l’època de l’any a Catalunya, va ser a 
partir del dia 3 d’octubre quan la temperatura va pujar encara més a les capes baixes de 
l’atmosfera. Això ha propiciat que els dies 3 i 4 d’octubre s’hagin superat els 30 ºC de temperatura 
màxima a molts sectors del litoral i prelitoral, en algunes zones baixes de l’interior com el pla de 
Bages o la plana de Vic, i fins i tot en alguns punts del Prepirineu com ara la conca de Tremp. Els 
següents mapes mostren la temperatura màxima a Catalunya dels dies 3 i 4 d’octubre: 
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Entre les temperatures màximes que s’han enregistrat a Catalunya durant aquest episodi, del dia 3 
cal destacar els 33,1 ºC de Vinebre (la Ribera d’Ebre), 32,6 ºC de Fornells de la Selva (el 
Gironès), 32,5 ºC de Sant Sadurní d’Anoia (l’Alt Penedès) o 32,3 ºC d’Artés (el Bages). Pel que fa 
al dia 4, els valors més elevats es van localitzar a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre, com 
demostren els 32,7 ºC d’Aldover (el Baix Ebre), 32,4 ºC de la Bisbal d’Empordà (el Baix Empordà) 
o 32,3 ºC de Cabanes (l’Alt Empordà). 
 
Aquests valors de temperatura màxima tan elevats han suposat un nou rècord de temperatura 
màxima a 28 de les 125 estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) 
que disposen almenys de 10 anys de dades. La taula següent mostra la temperatura màxima 
enregistrada en aquestes estacions al llarg de l’episodi, la temperatura màxima absoluta d’octubre 
fins ara i l’any d’inici de cada sèrie.   
 

Estació Comarca 
T màxima 3-4 
octubre 2011 

(ºC) 
Dia 

T màxima 
absoluta 

octubre (ºC) 

Any d'inici 
de la sèrie

Nulles Alt Camp 30,9 3 30,4 2000 
Torroella de Fluvià Alt Empordà 32,1 4 31,9 2000 

Font-rubí Alt Penedès 30,4 3 30,2 1998 
els Hostalets de Pierola Anoia 31,2 3 30,8 1996 

Òdena Anoia 31,9 3 29,8 1999 
Castellnou de Bages Bages 31,0 3 29,5 1998 
el Pont de Vilomara Bages 32,3 4 30,8 2000 

Riudoms Baix Camp 31,1 3 30,5 1999 
Aldover Baix Ebre 32,7 4 32,1 1995 

l'Ametlla de Mar Baix Ebre 32,2 3 31,1 1995 
Torroella de Montgrí Baix Empordà 30,9 4 30,7 1999 

Viladecans Baix Llobregat 29,4 3 29,2 1993 
el Montmell Baix Penedès 31,7 3 29,6 1995 

Barcelona - Observatori Fabra Barcelonès 30,8 4 30,1 1995 
Malniu (2.230 m) Cerdanya 17,9 3 17,8 1999 

Blancafort Conca de Barberà 29,2 3 29,2 2000 
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf Garraf 30,9 3 30,9 1999 

Cassà de la Selva Gironès 32,3 4 31,6 1993 
Fornells de la Selva Gironès 32,6 3 31,3 1998 

Gurb Osona 30,3 4 30,0 1999 
Montesquiu Osona 30,3 3 29,5 1998 
Muntanyola Osona 28,5 3 27,2 1996 

Orís Osona 29,7 3 29,7 1996 
Perafita Osona 28,7 3 27,8 1995 

Banyoles Pla de l'Estany 31,8 4 31,6 1999 
Ascó Ribera d'Ebre 30,4 3 30,4 1998 

Benissanet Ribera d'Ebre 32,8 3 32,6 1993 
Rellinars Vallès Occidental 30,1 3 28,9 1998 
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Exceptuant el cas de l’estació de Malniu (2.230 m), a la comarca de la Cerdanya, l’absència de 
rècords de temperatura màxima a les estacions situades en zones de muntanya indica que durant 
aquest episodi no s’ha produït una advecció d’aire càlid excepcional, o almenys no tan intensa 
com les que s’han enregistrat en altres mesos d’octubre de la dècada. De totes maneres, la 
persistència de les temperatures elevades, l’absència total de nuvolositat i la baixa humitat relativa 
han fet possible que s’enregistressin temperatures màximes tan elevades a molt punts del país. 
 
A banda de la temperatura diürna, cal destacar la notable inversió tèrmica que s’està enregistrant 
durant les hores nocturnes des de fa més d’una setmana, que implica temperatures mínimes molt 
altes per l’època de l’any a les zones elevades i, en canvi, nits molt més fresques a les fondalades. 
Les temperatures enregistrades al voltant del massís de Montserrat són una bona mostra 
d’aquesta situació. L’estació de Montserrat – Sant Dimes (el Bages), situada a 916 m d’altitud, va 
enregistrar una temperatura mínima de 18,6 ºC el dia 4 d’octubre. En canvi, la temperatura mínima 
va ser més de 10 ºC inferior a les fondalades properes al massís, com ara a Vacarisses (el Vallès 
Occidental), situada a 343 m i que va enregistrar una temperatura mínima de 8,6 ºC. En alguns 
sectors del Pirineu també s’ha enregistrat una inversió tèrmica molt notable, com per exemple a la 
Cerdanya, on la temperatura mínima del dia 4 va ser de -0,4 ºC a Das (1.097 m) i 9,2 ºC a Malniu 
(2.230 m). 
 
A les fondalades, on la temperatura mínima ha estat relativament baixa i la temperatura màxima 
molt elevada, s’han enregistrat amplituds tèrmiques (diferència entre la temperatura màxima i 
mínima diària) d’entre 20 i 25 ºC els dies 3 i 4, i fins i tot i puntualment superiors als 25 ºC. 
 
Finalment, cal destacar la temperatura mínima del dia 4 a Portbou (l’Alt Empordà), de 23,2 ºC. És 
una estació instal·lada l’any 1998 i aquesta és la temperatura mínima diària més elevada que ha 
enregistrat en un mes d’octubre, superant els 22,3 ºC del 29 d’octubre de 2006. 
 
La predicció meteorològica pels propers dies indica que les altes pressions i l’absència de pluja es 
veuran interrompudes pel pas d’un sistema frontal entre divendres i dissabte, que donarà lloc a 
una notable davallada de la temperatura i l’entrada de vent del nord, que bufarà fort a l’Empordà, a 
les Terres de l’Ebre i als cims del Pirineu. També portarà algunes precipitacions que podran 
afectar punts de la meitat nord i est del país. A partir de diumenge l’anticicló tornarà a afectar 
Catalunya i de nou estabilitzarà l’atmosfera durant l’inici de la setmana vinent. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 5 d’octubre de 2011 
 
 


