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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DISSABTE 30-06-2012 A LES 20: 00 h 

 
 

S’ACABA LA CALORADA I ARRIBEN TEMPESTES 
 

 
La calorada que ha afectat Catalunya des de dilluns ha provocat temperatures màximes 

de fins a 40 ºC als punts més càlids de l’interior i ambient molt xafogós al litoral. 
 

El Servei Meteorològic de Catalunya dóna per finalitzat l’Avís de Situació Meteorològica 
de Risc de nivell 2 per Onada de Calor i ha emès per demà diumenge un Avís de Situació 

Meteorològica de Risc de nivell 1 per pluja. 
 
 

 
Entre el dilluns dia 25 de juny i el dissabte dia 30 un episodi de calor ha afectat tot Catalunya. 
Aquesta calorada ha estat provocada per l’advecció d’una massa d’aire molt càlid procedent del 
nord del continent africà i per la subsidència deguda a la presència d’una dorsal tèrmica en els 
nivells mitjos de la troposfera sobre la vertical de la Península Ibèrica associada a una situació 
anticiclònica que s’estenia per l’Europa Occidental.  
 
Durant aquesta setmana la calor ha estat especialment intensa a les comarques de l’interior, així 
com al Pirineu i Prepirineu. En canvi, el vent de marinada que ha bufat prop de la costa durant les 
hores centrals del dia ha mantingut la temperatura en valors més moderats en aquest sectors, 
amb humitat relativa elevada i una notable sensació de xafogor. 
 
La pujada de la temperatura es va començar a fer evident a l’interior del país a partir del dilluns 25, 
quan ja es van superar els 35 ºC a bona part de les comarques de ponent i a les Terres de l’Ebre. 
Aquell dia es va assolir un valor màxim de 39,0 ºC a Vinebre (la Ribera d’Ebre). Posteriorment, 
l’ambient es va fer encara més calorós al conjunt del país, fins que la temperatura va tocar sostre 
entre el dijous 28 i el divendres 29, dies en què la temperatura màxima va superar els 35 ºC a tot 
l’interior de Catalunya i fins i tot va fregar els 40 ºC en alguns punts de les comarques de ponent i 
a l’interior de les Terres de l’Ebre. El dia 30 la temperatura ha començat a baixar a la majoria de 
comarques, amb l’excepció d’alguns sectors del prelitoral, però l’ambient encara s’ha mantingut 
molt calorós arreu. 
 
Els valors més elevats enregistrats al llarg de l’episodi a les estacions de la XEMA (Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) han estat els 40,0 ºC del dia 29 a Vinebre (la Ribera 
d’Ebre), els 39,7 ºC del dia 28 a Seròs (el Segrià) o els 39,6 ºC del dia 28 a Baldomar (la 
Noguera). 
 
La taula següent mostra algunes de les temperatures màximes més elevades enregistrades durant  
l’episodi a les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). Es tracta 
del valor més alt enregistrat a cada una de les comarques on s’ha superat almenys un dia el llindar 
d’SMR (Situació Meteorològica de Risc) per temperatura elevada. És a dir, on la temperatura 
màxima de l’episodi ha estat superior al percentil 98 de la temperatura màxima d’estiu. Es tracta 
bàsicament de comarques situades a l’interior i al Pirineu, si bé també n’hi ha alguna del prelitoral: 
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Comarca Estació 
T màxima 
25-30 juny 
2012 (ºC) 

Dia 
P98 TX 
estiu 
(ºC) 

Ribera d'Ebre Vinebre 40,0 29 37,5 

Segrià 
Seròs - 

Depuradora 
39,7 28 38,2 

Noguera Baldomar 39,6 28 38,5 

Priorat Torroja del Priorat 39,1 29 37,7 

Urgell Tàrrega 39,1 28 37,8 

Solsonès 
Clariana de 
Cardener 

38,3 28 37,9 

Bages Artés 37,9 29 36,7 

Pla d'Urgell el Poal 37,8 28 37,0 

Alt Urgell Organyà 37,4 29 37,2 

Garrigues la Granadella 36,2 29 36,0 

Garrotxa Olot 36,1 28 35,6 

Baix Penedès el Montmell 35,9 29 35,7 

Berguedà 
Guardiola de 

Berguedà 
34,0 29 33,0 

Cerdanya Das 32,8 28 32,0 

Val d'Aran Vielha e Mijaran 32,7 27 32,0 

Pallars Jussà 
Montsec d'Ares 

(1.572 m) 
28,0 27 27,0 

Vallès Oriental 
Puig Sesolles 

(1.668 m) 
26,2 29 26,0 

 
Valors de temperatura màxima com aquests no són extraordinaris a les comarques de l’interior i 
s’han assolit registres semblants durant les calorades més importants que han afectat Catalunya 
els darrers estius, però resulta menys freqüent que aquests valors s’enregistrin al mes de juny. 
 
Així, 6 de les 129 estacions de la XEMA amb almenys 10 anys de dades han enregistrat la 
temperatura més alta de la sèrie en un mes de juny. La següent taula mostra la data d’inici de la 
sèrie d’aquestes estacions, la temperatura màxima de l’episodi (TX), el dia en què es va assolir, la 
temperatura màxima enregistrada fins ara en un mes de juny (TXX) i el dia en què es va 
enregistrar. En alguns casos, són estacions amb més de 20 anys de dades (Raimat i el Poal). 

 

Comarca Estació 
Inici de 

sèrie 
TX 25-30 
juny (ºC) 

Dia 
TXX 
juny 
(ºC) 

Data 

Pla d'Urgell el Poal 14/09/1989 37,8 28 37,7 28/06/2011 

Ribera d'Ebre Ascó 15/06/1998 38,5 29 37,7 14/06/2003 

Ribera d'Ebre Benissanet 14/07/1993 38,1 25 38,0 15/06/2003 

Segrià Aitona 12/03/1998 38,5 28 38,5 14/06/2003 

Segrià Raimat 31/08/1988 37,6 28 37,1 21/06/2003 

Segrià 
Seròs - 

Depuradora 
05/01/1998 39,7 28 39,5 21/06/2003 
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Els mapes següents mostren la temperatura màxima enregistrada a Catalunya el dijous 28 i el 
divendres 29, quan la calor va tocar sostre a les comarques de l’interior: 
 

 
 
A banda de la temperatura màxima, cal destacar que la temperatura mínima ha estat també 
elevada a bona part del país, amb nits tropicals (temperatura mínima superior als 20 ºC) a tot el 
litoral i també a molts punts del prelitoral i fins i tot de l’interior i del Prepirineu. Van ser 
especialment càlides les matinades dels dies 28 i 29. 
 
Al llarg d’aquesta setmana, a la major part de Catalunya no s’han produït precipitacions 
destacables. De totes maneres, entre la tarda del dimecres 27 i la matinada del dijous 28 hi va 
tempestes que van afectar bàsicament les comarques de ponent i de l’extrem sud del país. Les 
precipitacions van ser molt escasses en conjunt i algunes de les descàrregues elèctriques van 
arribar a ser causa d’incendis per llamp al Priorat. D’altra banda, el pas de les tempestes també va 
provocar alguns esclafits càlids (pujades molt sobtades de la temperatura) en alguns punts del 
Segrià, la Noguera, la Terra Alta o el Montsià. 
 
L’estació de Seròs – Depuradora, situada al sud del Segrià, va enregistrar una pujada de la 
temperatura de 13,8 ºC en 58 minuts la nit del dia 27, quan la temperatura va passar de 23,4 ºC a 
les 22:23 hores fins als 37,2 a les 23:21 hores.  
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Pel que fa a la previsió de cara a demà, primer dia del mes de juliol, hi haurà una baixada de la 
temperatura destacada i generalitzada. El descens serà acusat a molts punts de l’interior, amb 
màximes que en alguns sectors podran patir davallades de 6 ºC o més, i que no s’espera que 
superin els 30 ºC enlloc. Les mínimes s’enregistraran al final del dia, i a les valls del Pirineu 
baixaran dels 10 ºC  i s’aproparan als 5 ºC. 
 
Aquest canvi de massa d’aire també vindrà acompanyat per un canvi de temps important, amb un 
cel molt ennuvolat arreu durant tota la jornada, i precipitacions que al llarg de demà diumenge 
podran afectar a qualsevol punt del país. De matinada ja se n'esperen al terç oest i a la resta del 
litoral i prelitoral sud, i a partir d’aleshores podran afectar a qualsevol punt de Catalunya, tot i que 
les més intenses es concentraran al centre de la jornada a la meitat oest i a la Catalunya Central, i 
al final del dia al sector central i sud del litoral i del prelitoral. Aquetes precipitacions seran en 
forma de xàfec d'intensitat moderada i localment forta, sovint aniran acompanyades de tempesta, i 
localment podrà caure calamarsa o pedra. 
 
A partir de dilluns, amb una temperatura més normalitzada, la situació meteorològica tornarà a 
venir encapçalada pel sol i només alguns ruixats de tarda a punts de muntanya. 
 
Amb aquesta previsió el Servei Meteorològic de Catalunya donarà per finalitzat aquest vespre 
l’Avís de Situació Meteorològica de Risc de nivell 2 per Onada de Calor que es va encetar el 
passat dilluns 25 de juny. A més, ha emès per demà un Avís de Situació Meteorològica de Risc de 
nivell 1 per pluja. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat 
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 30 de juny de 2012 

http://www.meteo.cat/

