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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIUMENGE 12-02-2012 A LES 14:00 h 

  
 

CONTINUA EL FRED, AMB ALGUN FLOC DE NEU 
 

La d’avui ha estat la nit més freda de l’episodi a molts punts de l’interior i del prelitoral  
 

De matinada ha nevat molt feblement al litoral i prelitoral de Barcelona, i a la tarda no es 
descarta que es pugui veure algun floc de neu a l'interior del nord-est del país. 

 
 
Aquesta nit ha tornat a ser molt freda arreu de Catalunya, amb temperatures mínimes que han 
baixat encara una mica més que la nit anterior, fent que un 78% de les estacions de la XEMA 
(Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) hagin enregistrat una temperatura mínima 
inferior al llindar de situació meteorològica de risc per fred (temperatura mínima inferior a la del 2% 
dels dies més freds dels mesos de desembre, gener, febrer i març). 
 
A part de les baixes temperatures, també cal destacar els ruixats que durant aquesta passada 
matinada han caigut a punts del litoral i prelitoral central, i que han estat en forma de neu o 
calabruix. S’ha vist nevar a punts del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Vallès Occidental, del 
Vallès Oriental, del sud d’Osona i del Maresme, però les precipitacions han estat molt febles i no 
han acumulat cap gruix.  
 
 
Les glaçades han afectat novament tot el país excepte una petita àrea del delta de l’Ebre i del 
centre de la ciutat de Barcelona. Les temperatures més baixes s’han assolit a les cotes altes del 
Pirineu, amb valors inferiors als -15 ºC per sobre d’uns 2.000 m d’altitud, però resulta destacable 
que en algunes fondalades de la serralada i fins i tot de la depressió central també s’han 
enregistrat temperatures entre els -10 i els -15 ºC, o fins i tot lleugerament inferiors, com ha passat 
al fons de la Cerdanya i de la Val d’Aran. 
 
A les estacions de la XEMA, la temperatura més baixa s’ha enregistrat a Certascan (2.400 m), a la 
comarca del Pallars Sobirà, amb -18,9 ºC. Fora de les zones d’alta muntanya, la taula següent 
mostra la temperatura mínima de les estacions que han assolit valors inferiors als -10 ºC,  En 
alguns punts de les comarques de ponent ha estat la nit més freda des de l’onada d’aire fred del 
desembre de 2001. 
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Estació Comarca 
T mínima (ºC) 

Nit de de l’11 al 12 de 
febrer de 2012  

Das Cerdanya -16,6 

Vielha e Mijaran Val d'Aran -15,3 

Oliola Noguera -13,6 

Prades Baix Camp -12,9 

Baldomar Noguera -12,7 

Sant Pau de Segúries Ripollès -12,5 

Puig Sesolles (1.668 m) Vallès Oriental -12,5 

Oliana Alt Urgell -12,0 

Vilanova de Segrià Segrià -11,9 

Guardiola de Berguedà Berguedà -11,7 

la Quar Berguedà -11,5 

el Poal Pla d'Urgell -11,5 

la Pobla de Segur Pallars Jussà -11,4 

Albesa Noguera -11,3 

Perafita Osona -11,2 

Lladurs Solsonès -11,2 

Vilanova de Meià Noguera -11,1 

Alfarràs Segrià -11,0 

la Seu d'Urgell Alt Urgell -10,7 

Vallfogona de Balaguer Noguera -10,7 

el Pont de Suert Alta Ribagorça -10,6 

Gisclareny Berguedà -10,6 

Montesquiu Osona -10,6 

Molló Ripollès -10,6 

la Vall d'en Bas Garrotxa -10,5 

Orís Osona -10,5 

Viladrau Osona -10,4 

Algerri Noguera -10,3 

Raimat Segrià -10,3 

Os de Balaguer - Monestir 
d'Avellanes Noguera -10,1 

Montsec d'Ares (1.572 m) Pallars Jussà -10,1 

 
 
 
En punts localitzats de l’interior i del prelitoral la temperatura mínima d’avui ha superat la que es 
va enregistrar en algunes onades d’aire fred recents, com són la de desembre de 2001 o la de 
gener de 2005. Així, algunes estacions de la XEMA amb més 10 anys de dades han enregistrat la 
temperatura més baixa de tota la sèrie, tal i com mostra la taula següent: 
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Estació Comarca 
T mínima 

12/02/2012 
(ºC) 

T mínima més 
baixa de la sèrie 

(ºC) 

Data T mínima 
més baixa de la 

sèrie 

Data d'inici 
de la sèrie 

Nulles Alt Camp -4,9 -4,9 Gener de 2005 18/09/2000 

Font-rubí 
Alt 

Penedès 
-4,9 -4,2 Gener de 2005 18/06/1998 

Prades Baix Camp -12,9 -12,2 Febrer de 1996 12/12/1995 

la Quar Berguedà -11,5 -11,4 Gener de 2005 17/03/1996 

Banyoles 
Pla de 

l'Estany 
-7,7 -7,4 Gener de 2005 11/10/1999 

 
 
Aquest mapa, obtingut a partir de les dades de les estacions de la XEMA, mostra la temperatura 
mínima de la nit passada arreu del país. 
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La predicció indica que al llarg del dia d’avui no es descarta que hi pugui haver algun ruixat a 
punts de l’interior del nord-est del país, sobretot a punts de muntanya, que serien en forma de neu 
o calabruix. Demà dilluns s’esperen nevades febles al vessant nord del Pirineu a partir de mitja 
tarda. 
 
Pel que fa a la temperatura, continuarem parlant d’ambient molt fred, amb valors que demà seran 
tan baixos com els d’avui, tot i que en algun punt del Pirineu podran quedar una mica més alts 
com a conseqüència del vent del nord que aquesta propera nit bufarà fort amb cops molt forts en 
aquella zona. Les temperatures mínimes voltaran entre -15 i -10 ºC al Pirineu, entre  -11 i -6 ºC al 
Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre -7 i -2 ºC a la resta del prelitoral i al 
litoral nord, i entre -3 i 2 ºC a resta del litoral. A mesura que avanci aquesta propera setmana la 
temperatura tindrà tendència a recuperar-se progressivament, tot i que l’ambient fred continuarà 
fins el cap de setmana. 
 
Amb aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l’Avís de Situació 
Meteorològica de Risc de nivell 2 per onada de fred, i n’ha activat un altre de nivell 1 per vent. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat    
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 12 de febrer de 2012 

http://www.meteo.cat/

