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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DIJOUS 02-08-2012 A LES 13:00 h 

 
 

BALANÇ DEL PIC DE CALOR DEL PRIMER DIA D’AGOST 
 

 
La temperatura màxima va ser la més alta del que portem d’estiu a 1 de cada 5 estacions 

automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya 
 

L’estació de Vinebre (la Ribera d’Ebre) va enregistrar 41,0 ºC de temperatura màxima 
 

 
Dimecres, primer dia d’agost, es va produir un important ascens de la temperatura a gran part del 
país, causat pel pas d’una dorsal que anava acompanyada d’aire molt càlid a les capes més 
baixes de la troposfera. La topografia de 850 hPa (a uns 1.500 m d’alçada) del dia 1 d’agost a les 
12 hores UTC mostra una gran massa d’aire càlid emergint del nord d’Àfrica i afectant el litoral 
mediterrani de la Península Ibèrica, amb valors de 22 a 24 ºC a la meitat sud del Principat. 
 

 
 
L’absència de nuvolositat va permetre que la temperatura s’enfilés ràpidament al llarg del dia a les 
comarques de l’interior, on es van superar els 35 ºC amb facilitat. En canvi, la marinada que va 
bufar a tot el litoral va fer que en aquest sector la temperatura màxima no superés els 30 ºC, tot i 
que la humitat relativa es va mantenir elevada, provocant una acusada sensació de xafogor. 
D’altra banda, a les comarques de l’interior la humitat relativa va ser extremadament baixa durant 
les hores centrals del dia, quan es va situar fins i tot per sota del 10% en molts casos. 
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La pujada de la temperatura va ser especialment notable a l’interior de les Terres de l’Ebre i a la 
Catalunya Central, així com en alguns sectors del prelitoral i fins i tot del Pirineu, essent les zones 
on la temperatura màxima va superar el llindar d’SMR (Situació Meteorològica de Risc) per 
temperatura màxima extrema, de manera que va situar-se per sobre del percentil 98 de la 
temperatura màxima d’estiu.  
 
En el conjunt del país, van superar aquest llindar 30 de les 169 estacions de la XEMA (Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques). La taula següent mostra la temperatura màxima i el 
valor del llindar d’SMR per temperatura màxima extrema en algunes d’aquestes estacions (una 
per cada una de les 13 comarques afectades), entre les quals destaquen els 41,0 ºC de Vinebre 
(la Ribera d’Ebre) i els  40,0 ºC de Torroja del Priorat (el Priorat): 
 
 

Comarca Estació 
TX 

01/08/2012 
(ºC) 

P98 
(ºC) 

Ribera d'Ebre Vinebre 41,0 38,5 

Priorat Torroja del Priorat 40,0 37,7 

Bages el Pont de Vilomara 39,3 38,0 

Anoia Òdena 38,5 37,8 

Terra Alta Gandesa 38,1 36,9 

Osona Gurb 37,6 37,0 

Garrotxa Olot 36,9 35,6 

Vallès Occidental Sant Llorenç Savall 36,9 36,3 

Garrigues la Granadella 36,2 36,0 

Berguedà la Quar 35,0 34,5 

Baix Camp Prades 33,2 32,4 

Cerdanya Das 32,7 32,5 

Vallès Oriental Puig Sesolles (1.668 m) 26,6 26,0 

 
 
Una de cada 5 estacions de la XEMA van assolir la temperatura màxima més alta del que portem 
d’estiu. Entre d’altres, els 41,0 ºC de Vinebre és el valor més elevat enregistrat enguany a les 
estacions gestionades per l’SMC. Si bé és normal que cada estiu hi hagi algun sector del país 
(normalment de l’interior) on s’assoleixin i fins i tot se superin lleugerament els 40 ºC de 
temperatura màxima, no resulta tan habitual assolir el llindar dels 41 ºC. Concretament, cal 
retrocedir 5 anys, fins el 28 d’agost de 2007, per trobar valors superiors a aquest llindar a les 
estacions de la XEMA. Aquell dia es van enregistrar 41,2 ºC a Castellnou de Seana (el Pla 
d’Urgell) o 41,1 ºC a Castelldans (les Garrigues). Ara bé, així com en aquella ocasió es van 
superar els 40 ºC fins a 8 comarques diferents, ahir aquests valors tan extrems només es van 
enregistrar en punts de la Ribera d’Ebre i del Priorat.  
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El mapa següent mostra la temperatura màxima enregistrada a Catalunya el dimecres 1 d’agost, 
Es pot veure com els valors més alts, superiors als 38 ºC, es van enregistrar a l’interior de les 
Terres de l’Ebre, al pla de Bages i a la conca d’Òdena: 
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Pel que fa a rècords de temperatura, si bé no va haver-hi estació que superés la temperatura 
màxima absoluta de tota la sèrie, cal destacar que dues d’elles (sobre un total de 126 que tenen 
més de 10 anys de dades) van superar la temperatura màxima més alta en un mes d’agost. La 
següent taula mostra la temperatura màxima de l’1 d’agost, la màxima més alta de la sèrie en un 
mes d’agost, la màxima absoluta de tota la sèrie i les dates en què es van assolir d’aquestes dues 
estacions situades a les Terres de l’Ebre: 
 

Comarca Estació 
Inici de  
la sèrie 

TX 
01/08/2012 

(ºC) 

TXx 
agost 
(ºC) 

Data 
TXx sèrie 

(ºC) 
Data 

Priorat Margalef 18/01/1996 39,1 38,9 14/08/2003 39,7 16/07/2005 

Ribera 
d'Ebre 

Ascó 15/06/1998 39,0 38,8 14/08/2003 39,3 18/07/2012 

 

En el cas d’Ascó, la temperatura màxima de tota la sèrie es va assolir el dia 18 del mes passat. 
 
 
La predicció meteorològica per divendres i pel cap de setmana vindrà caracteritzada pel predomini 
del cel poc ennuvolat tret de la zona del Pirineu, on creixeran nuvolades a la tarda. Per dissabte 
s’esperen ruixats acompanyats de tempestes d’intensitat feble en general al Pirineu i Prepirineu 
mentre que, de cara a diumenge, la inestabilitat augmentarà al terç nord amb ruixats i tempestes 
més probables a la meitat occidental. La temperatura davallarà lleugerament divendres i de cara al 
cap de setmana es mantindrà sense canvis importants. A partir de dilluns iniciarà una nova 
remuntada. El vent serà fluix i variable a l’inici i al final del dia i de component sud fluix amb cops 
moderats al centre de la jornada. 
 
 
 
 
 
Més informació a www,meteo,cat 
 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 2 d’agost de 2012 

http://www.meteo.cat/

