
 

                                 
 

 
 

� Comunicat de premsa � 
 

El Servei Meteorològic de Catalunya, l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò i la Mancomunitat 
de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic inauguren 
una Estació Meteorològica Manual (EM) 

 
L’equipament, instal·lat a Sant Joan de l’Erm, es va posar en funcionament el 
propassat 23 de juliol i des de l’endemà ja es podien consultar al web del SMC les 
dades meteorològiques. 
 
La inauguració ha tingut lloc avui 31 de juliol a les 11h 

 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, té un nou punt d’observació de la Xarxa d’Observadors Meteorològics 
(XOM) a Sant Joan de l’Erm, municipi de Montferrer i Castellbò, comarca de l’Alt Urgell, en concret 
al Refugi de la Basseta. 
 
El Director del SMC, Oriol Puig i Godes, conjuntament amb l'Alcalde de la Seu d’Urgell i president 
de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí Nòrdic, Albert Batalla i Siscart, i 
també el representant de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò, Xavier 
Mitjana i Giró han inaugurat la nova estació meteorològica manual, que compta amb termòmetres 
de màxima i de mínima per mesurar la temperatura de l’aire (dins de garita meteorològica) i 
pluviòmetre manual per registrar la precipitació.  
 
La seva instal·lació s'ha vehiculat mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració amb 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò i la Mancomunitat de Municipis per a 
la Promoció de l'Esquí Nòrdic. 
 
Les observacions diàries d’aquest nou punt de la XOM (temperatura, precipitació, estat del cel i 
visibilitat) es poden consultar a http://www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html. 
 
La informació meteorològica registrada per l'estació manual podrà ser de tipus instrumental, 
aportant dades de temperatura de l’aire o precipitació, i/o de tipus observacional, per a informar de 
la cobertura i el tipus de nuvolositat, de la visibilitat horitzontal, dels meteors observats en el temps 
present (pluja, neu, tempesta, calamarsa,...) i també en ocasions d’aspectes fenològics 
destacables. 
 

Servei Meteorològic de Catalunya 
 
Barcelona, 31 de juliol de 2012 
 

http://www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html


 

                                 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

                                 
 

 
 

 

 


