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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIMECRES 08-02-2012 A LES 14:00 h 

  
NITS MOLT FREDES 

 
 

Aquesta matinada les glaçades han tornat a afectar pràcticament tot Catalunya i algunes 
estacions han assolit la temperatura més baixa de l’episodi 

 
La predicció indica que l’ambient continuarà molt fred, amb temperatures que encara 

baixaran més de cara al cap de setmana. 
 

 
Tot i bufar encara amb ratxes fortes als dos extrems del país i en punts del Pirineu, durant les 
darreres hores el vent s’ha afeblit a la majoria de comarques, fet que ha permès una baixada 
important de la temperatura nocturna i la repetició de les glaçades arreu del país, llevat del litoral 
de les Terres de l’Ebre, punts de la Costa Daurada i el centre de la ciutat de Barcelona. 
 
La temperatura mínima ha estat inferior als -15 ºC a les cotes més altes del Pirineu i s’ha situat 
entre els -5 i els -10 ºC a bona part de l’interior, amb valors lleugerament inferiors als -10 ºC en 
punts de la Noguera i del Solsonès. En comparació amb nits anteriors, la d’avui ha estat 
especialment freda en punts de l’Empordà i algunes valls del Pirineu i Prepirineu. Concretament, 
un 11% de les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) han 
enregistrat la temperatura més baixa de l’episodi. Són les que es mostren a la taula següent: 
 

Estació Comarca T mínima (ºC) 
Nit del 7 al 8 de febrer de 2012 

Cabanes Alt Empordà -2,3 
Castelló d'Empúries Alt Empordà -2,5 
Sant Pere Pescador Alt Empordà -2,3 
Sant Martí Sarroca Alt Penedès -5,1 

Oliana Alt Urgell -9,2 
Serra de Daró Baix Empordà -4,3 

Torroella de Montgrí Baix Empordà -2,6 
Albesa Noguera -8,9 
Algerri Noguera -8,6 

Baldomar Noguera -9,6 
Camarasa Noguera -8,8 

Oliola Noguera -11,2 
Os de Balaguer - Monestir d'Avellanes Noguera -9,8 

Vallfogona de Balaguer Noguera -9,4 
Vilanova de Meià Noguera -9,4 

Sant Pau de Segúries Ripollès -9,9 
Alfarràs Segrià -10,1 
Lladurs Solsonès -10,0 

Vielha e Mijaran Val d'Aran -16,5 
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Destaca especialment la temperatura mínima de Vielha e Mijaran, ja que els -16,5 ºC d’avui 
signifiquen la temperatura més baixa enregistrada per aquesta estació, amb dades des de 1996, 
superant els -15,4 ºC de l’1 de març de 2005. 
 
El mapa següent mostra la temperatura mínima de la nit passada arreu del país. Destaquen els 
valors elevats d’alguns sectors de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà on el vent no ha acabat d’encalmar 
en tota la nit, impedint un major refredament. 
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Pel que fa a la ventada que ahir va afectar bona part del país, la taula següent mostra les ratxes 
màximes de vent superiors als 90 km/h enregistrades a les estacions de la XEMA. Són estacions 
concentrades a l’Alt Empordà, les Terres de l’Ebre, Pirineu, Prepirineu i zones més altes del 
prelitoral. 
 

Estació Comarca Ratxa màxima de vent (km/h) 
07/02/2012   

Portbou Alt Empordà 175,7 
Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 168,5 

Santuari de Queralt Berguedà 154,1 
Puig Sesolles (1.668 m) Vallès Oriental 130,7 

Montsec d'Ares (1.572 m) Pallars Jussà 119,2 
Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 118,8 

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 115,6 
Montserrat - Sant Dimes Bages 106,2 

Núria (1.971 m) Ripollès 105,1 
Guardiola de Berguedà Berguedà 104,4 

Sant Romà d'Abella Pallars Jussà 103,7 
Mas de Barberans - Abocador Montsià 101,2 

Molló Ripollès 100,1 
Das Cerdanya 99,0 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 98,3 
el Pont de Suert Alta Ribagorça 97,6 
Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 97,6 

el Perelló Baix Ebre 96,5 
la Seu d'Urgell Alt Urgell 94,0 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 92,9 
Amposta Montsià 92,5 

Sant Pere Pescador Alt Empordà 92,2 
Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 92,2 
Clariana de Cardener Solsonès 91,8 

Roses Alt Empordà 91,1 
Banyoles Pla de l'Estany 90,4 

 
 
Aquesta ventada va provocar que ahir l’ambient fos extremadament sec a Catalunya, amb valors 
de la humitat relativa que al migdia van arribar a ser inferiors al 10% a pràcticament tot el país. 
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Pel que fa a la predicció, els models indiquen que fins divendres el vent ja serà poc destacable en 
conjunt i això afavorirà que demà dijous la temperatura mínima es mantingui molt baixa i que es 
pugui tornar a superar  de manera puntual el percentil 2 de les temperatures mínimes d’hivern 
(temperatures que estan dins el 2% dels dies més freds dels mesos de desembre, gener, febrer i 
març). Divendres el vent del nord es tornarà a reforçar al Pirineu i a l’Empordà, i això farà que les 
temperatures puguin ser lleugerament més altes al nord del país. De tota manera, aquest vent del 
nord portarà una nova injecció d’aire fred, que farà baixar de manera notable les temperatures el 
cap de setmana, amb unes mínimes que tornaran a tocar fons de cara a diumenge. 
 
Amb aquesta predicció el Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l’Avís de Situació 
Meteorològica de Risc de nivell 2 per onada de fred. 
 
Els models a mitjà termini indiquen una pujada progressiva de la temperatura al llarg de la 
setmana vinent com a conseqüència del desplaçament de l’anticicló que ara està ubicat al nord 
d’Europa cap a l’Atlàntic. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat 
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 8 de febrer de 2012 


