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NOTA INFORMATIVA ELABORADA DISSABTE 18-08-2012 A LES 20:00 h 

 
 

TEMPERATURA EXCEPCIONAL A ALTA MUNTANYA 
 

 
El dissabte 18 d’agost ha estat el dia més càlid almenys dels darrers 15 anys a les zones 

d’alta muntanya del Pirineu, llevat de la comarca del Ripollès 
 

A l’interior la temperatura ha superat els 35 ºC i a la costa la xafogor s’ha mantingut intensa 
 

 
La massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Àfrica que va començar a afectar Catalunya al llarg 
de divendres ha tornat a comportar una jornada de calor intensa a tot el país, especialment a les 
comarques de muntanya del Pirineu i Prepirineu occidental. 
 
A diferència de l’onada de calor del cap de setmana passat, que va afectar bàsicament la 
península ibèrica, en aquesta ocasió la massa d’aire càlid ha superat el Pirineu i abraça gran part 
de l’Europa occidental, afectant plenament estats com França, Suïssa, Bèlgica, Luxemburg i els 
Països Baixos, així com l’oest d’Alemanya. 
 
La següent imatge, corresponent a la topografia de 850 hPa (uns 1.500 m d’alçada) del dissabte 
18 d’agost a les 12 hores UTC, mostra la temperatura de l’atmosfera lliure en aquest nivell. S’hi 
observa la presència d’una depressió a l’Atlàntic i d’una dorsal a l’Europa Occidental, amb un flux 
del sud que desplaça l’aire càlid des del nord d’Àfrica fins al Mar del Nord. A Catalunya, la 
temperatura en aquest nivell se situa al voltant dels 25 ºC, o fins i tot més alta al voltant del Pirineu 
Occidental, un sector on els valors són clarament més elevats que durant l’anterior onada de calor. 
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La presència d’aire tan càlid a les capes baixes de l’atmosfera i l’absència de nuvolositat han 
permès que la temperatura fos molt elevada a tot el país, amb temperatures màximes superiors 
als 35 ºC a l’interior i que han tornat a fregar els 40 ºC en zones baixes del Pallars Jussà, l’Alt 
Urgell i la Noguera. Els registres més elevats de dissabte a les estacions automàtiques 
gestionades per l’SMC han estat els 39,4 ºC de Vilanova de Meià i Oliana (la Noguera i l’Alt Urgell, 
respectivament) o els 39,2 ºC de la Pobla de Segur (el Pallars Jussà). 
 
La taula següent mostra la temperatura màxima del dissabte 18 d’agost a les estacions de la 
XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) que han assolit o superat els 38 ºC: 
 

Estació Comarca 
T màxima 

18/08/2012 
(ºC) 

Vilanova de Meià la Noguera 39,4 

Oliana l’Alt Urgell 39,4 

la Pobla de Segur el Pallars Jussà 39,2 

Baldomar la Noguera 39,1 

Tornabous l’Urgell 38,7 

Sant Romà d'Abella el Pallars Jussà 38,6 

Organyà l’Alt Urgell 38,5 

Alcarràs el Segrià 38,5 

Oliola la Noguera 38,5 

Montesquiu Osona 38,4 

Seròs - Depuradora el Segrià 38,3 

Artés el Bages 38,2 

Gurb Osona 38,1 

Castellnou de Seana el Pla d'Urgell 38,0 

Lleida - la Bordeta el Segrià 38,0 

Horta de Sant Joan la Terra Alta 38,0 

Torres de Segre el Segrià 38,0 
 
 
En canvi, la marinada que ha bufat a tot el litoral ha mantingut la temperatura molt més suau en 
aquest sector, tot i que la humitat relativa ha estat molt elevada i això ha provocat que, novament, 
la xafogor fos molt acusada prop de la costa. La mateixa marinada també ha frenat l’ascens de la 
temperatura a tot el prelitoral i fins i tot en punts del sud de la depressió central, fent que la 
temperatura màxima quedés per sota dels 35 ºC també en aquests sectors. El mapa següent, que 
mostra la temperatura màxima de dissabte a Catalunya, permet veure com els valors més elevats 
s’han assolit als indrets de l’interior més allunyats del mar i a les fondalades del Prepirineu: 
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Avui dissabte s’ha superat el llindar de Situació Meteorològica de Risc (SMR) per temperatura 
màxima extrema a 46 estacions meteorològiques automàtiques (EMA) gestionades per l’SMC, un 
28% de les estacions disponibles. Això significa que en aquestes estacions la temperatura ha 
estat superior al seu percentil 98 de la temperatura màxima d’estiu. 
 
El més destacable de la temperatura màxima d’avui dissabte ha estat que totes les estacions 
d’alta muntanya (situades per damunt dels 1.800 metres d’altitud) dels sectors central i occidental 
del Pirineu han enregistrat la temperatura màxima més alta de tota la sèrie, que té fins a 15 anys 
en alguns casos. Això permet afirmar que a les zones d’alta muntanya del Pirineu avui dissabte ha 
estat el dia més càlid almenys dels darrers 15 anys, excepte a l’àrea del Ripollès, ja que l’extrem 
oriental del Pirineu quedava més allunyat de la massa d’aire més càlid. 
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Considerant només les estacions que tenen almenys 10 anys de dades, la temperatura màxima de 
dissabte ha estat la més alta de la sèrie a les 6 de les 127 estacions de la XEMA. Són 
exclusivament estacions situades a l’alta muntanya pirinenca. La següent taula mostra la 
temperatura màxima del dissabte 18 d’agost, l’anterior màxima absoluta de la sèrie i la data en 
què s’havia assolit: 
 

Comarca Estació 
Inici de  
la sèrie 

T màxima 
18/08/2012 

(ºC) 

T màxima 
absoluta  

(ºC) 
Data 

Alta Ribagorça Boí (2.535 m) 13/11/1998 22,1 21,9 01/08/2001 

Cerdanya Malniu (2.230 m) 03/11/1999 26,8 26,6 01/08/2001 

Pallars Sobirà Certascan (2.400 m) 11/11/2000 24,2 23,2 01/08/2001 

Pallars Sobirà Espot (2.519 m) 01/03/2002 22,6 20,4 05/08/2007 

Val d'Aran Lac Redon (2.247 m) 15/07/1999 25,5 24,8 01/08/2001 

Val d'Aran Sasseuva (2.228 m) 20/09/2001 25,9 24,0 21/08/2011 

 

Fins ara, el dia més càlid dels darrers 15 anys a l’alta muntanya del Pirineu central i occidental 
havia estat l’1 d’agost de 2001, quan una massa d’aire molt càlid també va afectar plenament tot el 
país, inclòs el Pirineu. Com es pot veure a la taula, les estacions d’alta muntanya han superat 
aquells registres per una diferència de fins a 1 ºC. 
 
Fora de l’alta muntanya, en algunes valls del Pirineu la temperatura màxima també ha estat molt 
elevada. A l’estació de Vielha e Mijaran (la Val d’Aran), amb dades des de 1996, els 37,1 ºC d’avui 
han estat a punt de superar la temperatura màxima absoluta de la sèrie (37,2 ºC el 4 d’agost de 
2003). A la resta del país, la temperatura màxima ha estat elevada, però no pas excepcional. 
 
 
La predicció pels propers dies ve marcada per la persistència de les altes pressions que abracen 
tota l'Europa Occidental. L’advecció d'aire càlid procedent del nord d’Àfrica s’afeblirà i la massa 
càlida s’enretirarà lentament cap al sud. Tot i això, per diumenge es preveu l’arribada de núvols 
alts i mitjans pel terç oest i alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. Les temperatures 
baixaran lleugerament en alguns punts degut a la presència d’aquests núvols. Pel que fa a les 
precipitacions, a la tarda i vespre es podrien produir ruixats a punts del Port, Pirineu i Prepirineu 
Occidental i no es descarta que arribin a punts de Ponent. 
  
Per la setmana vinent, la situació meteorològica es caracteritzarà per la persistència de les altes 
pressions. Per tant, hi haurà domini del cel serè en general, amb algun interval de núvols baixos al 
litoral a primeres hores del matí i creixement de nuvolades al Pirineu a la tarda que podrien deixar 
ruixats i tempestes, sobretot el dilluns. Les temperatures continuaran sent molt altes a l’interior fins 
dimecres o dijous.  A partir de divendres les temperatures baixaran lentament. 

 
 
Més informació a www,meteo,cat 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Barcelona, 18 d’agost de 2012 

http://www.meteo.cat/

