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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIMARTS 08-11-2011 A LES 13:00 h 

 
EL CICLÓ MEDITERRANI PERD INTENSITAT. 

BALANÇ DE 6 DIES DE PRECIPITACIONS A CATALUNYA. 
 

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), mitjançant un sistema 
automàtic de caracterització de ciclons, ha categoritzat per primera vegada com a 

tempesta tropical el cicló mediterrani que els últims dies ha afectat Catalunya. 
 

L’episodi de precipitacions ha deixat més de 100 mm a la meitat est del país i ha provocat 
la primera nevada important de la tardor a cotes altes del Pirineu. 

 
El pas d’un front molt actiu i la posterior formació d’un cicló mediterrani ha provocat un episodi de 
precipitacions que ha afectat Catalunya durant gairebé una setmana. Si bé les precipitacions han 
afectat tot el territori, les quantitats acumulades entre els dies 2 i 7 de novembre són molt variades 
i van des de menys de 20 mm a l’extrem oest del Segrià, la Ribera d’Ebre o la Terra Alta fins a 
més de 200 mm en alguns punts de l’Anoia i del Bages, així com de l’alta muntanya pirinenca. 
 
L’aproximació d’un gran solc en alçada associat a una depressió atlàntica va provocar un augment 
de la inestabilitat a Catalunya al llarg del dimecres dia 2. Durant la matinada ja s’havien format 
xàfecs de forta intensitat en alguns punts del litoral, però no va ser fins al vespre quan les 
precipitacions van començar a afectar la majoria de comarques. 
 
Un front molt actiu en superfície, juntament amb una marcada circulació del sud causada per la 
presència del solc en alçada, van permetre una generalització de les precipitacions entre dijous 
dia 3 i divendres dia 4. En conjunt van ser moderades i continuades a les comarques de ponent i 
prop del Pirineu, però també es van formar tempestes que van descarregar amb intensitat molt 
forta a punts del litoral, prelitoral i Catalunya Central. Concretament, el dia 3 es van enregistrar 
algunes quantitats extremadament abundants, entre les quals destaquen els 202,9 mm d’Òdena 
(l’Anoia) o els 168,9 mm de Sant Salvador de Guardiola (el Bages). 
 
Després del pas del front, l’atmosfera no es va estabilitzar sobre Catalunya, sinó que es va formar 
una baixa en superfície que va creuar el país d’oest a est al llarg de dissabte i es va reforçar sobre 
el mediterrani entre diumenge 6 i dilluns 7. Aquesta nova configuració sinòptica, amb circulació de 
l’est i del nord, va provocar que les precipitacions més importants es concentressin d’una banda al 
litoral i prelitoral, sobretot de la Costa Brava, i de l’altra al Pirineu, especialment a les zones més 
elevades del vessant nord de la serralada. 
 
La taula següent mostra les quantitats de precipitació superiors als 100 mm enregistrades a les 
estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) entre el dimecres 2 i el 
dilluns 7 de novembre, així com alguns dels valors més destacats de la XOM (Xarxa 
d’Observadors Meteorològics): 
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Estació Comarca 
Precipitació acumulada  

del 2 al 7 de novembre de 2011 
(mm) 

Núria (1.971 m) Ripollès 293,7 
Ulldeter (2.410 m) Ripollès 265,2 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 260,7 
Òdena Anoia 245,6 

Sant Salvador de Guardiola Bages 238,5 
Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 221,5 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 181,9 
Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 177,1 
Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 162,7 

la Llacuna Anoia 161,0 
Espolla Alt Empordà 154,4 

el Montmell Baix Penedès 153,9 
Arbúcies (XOM) Selva 150,4 

Fogars de Montclús (XOM) Vallès Oriental 149,6 
Vielha e Mijaran Val d'Aran 148,3 

Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló Cerdanya 147,8 
Castellnou de Bages Bages 145,1 

Barcelona - Zona Universitària Barcelonès 144,9 
Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 141,5 

Fornells de la Selva Gironès 136,0 
Cassà de la Selva Gironès 130,5 

Viladrau Osona 130,4 
Barcelona - Observatori Fabra Barcelonès 126,8 

Artés Bages 125,4 
Tagamanent - PN del Montseny Vallès Oriental 125,3 

Orís Osona 124,5 
Font-rubí Alt Penedès 123,7 

Montesquiu Osona 119,8 
Cadaqués Alt Empordà 116,2 

Vilobí d'Onyar Selva 115,4 
Girona Gironès 115,3 
Perafita Osona 115,2 

Muntanyola Osona 114,1 
Gurb Osona 113,2 
Cunit Baix Penedès 112,8 

Vilablareix Gironès 111,2 
Anglès Selva 108,6 

la Granada Alt Penedès 108,4 
Castell d'Aro Baix Empordà 108,0 

la Vall d'en Bas Garrotxa 107,0 
Monells Baix Empordà 105,8 

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 105,2 
Santuari de Queralt Berguedà 104,7 
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Gisclareny Berguedà 104,3 
Sant Pau de Segúries Ripollès 104,1 

Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 104,1 
Dosrius - PN Montnegre Corredor Maresme 103,2 

Banyoles Pla de l'Estany 102,7 
Torroella de Montgrí Baix Empordà 102,4 
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 101,8 

Guardiola de Berguedà Berguedà 100,4 
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 100,0 

 
A continuació es mostra un mapa de la precipitació acumulada al llarg de l’episodi estimada 
mitjançant la tècnica de combinació del camp de pluja vist per la XRAD (Xarxa de Radars de 
Catalunya) i el mesurat per les estacions de la XEMA: 
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Al llarg de l’episodi s’ha produït la nevada més destacable del que portem de tardor a les cotes 
més altes del Pirineu, especialment entre el dia 5 al vespre i el dia 7 al matí, amb gruixos de neu 
nova que en alguns casos han superat el mig metre. Les estacions de la XEMA que han 
enregistrat més de 10 cm de neu nova són: 
 

Estació Comarca Gruix de neu nova  
(cm) 

Ulldeter (2.410 cm) Ripollès 69 
Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 67 
Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 41 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 29 
Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 21 

Lac Redon (2.247 m) Val d’Aran 19 
Sasseuva (2.228 m) Val d’Aran 14 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 10 
 
Cal esmentar que la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) recentment ha 
afegit la zona de la Mediterrània en el sistema automàtic de seguiment i identificació de la posició i 
la intensitat de depressions profundes. Mitjançant aquest sistema ha seguit l’evolució del cicló 
mediterrani i, per primera vegada, l’ha categoritzat des de dilluns a la tarda com a tempesta 
tropical. Tot seguit es mostra una imatge del canal visible d’alta resolució del satèl·lit Meteosat 
corresponent a les 10 h d’avui dilluns, on es veu clarament la configuració de la depressió en 
forma d’espiral: 
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La predicció indica que entre dimarts i dimecres el cicló mediterrani es mourà cap a l‘oest i es 
centrarà al golf de Lleó, alhora que s’anirà desgastant progressivament fins a desaparèixer del tot. 
Malgrat això, encara s’esperen precipitacions disperses al quadrant nord-est, amb una cota de neu 
situada cap els 2.200 metres. Entre dijous i divendres es preveu l’arribada d’un front procedent de 
l’Atlàntic que donarà lloc a noves precipitacions, que no seran tant persistents ni intenses com les 
dels darrers dies. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
8 de novembre de 2011 
 


