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EL VENT DEL NORD PORTARÀ NEU I FRED 
 
 

 L’entrada de vent fort del nord reactivarà la nevada al Pirineu, que 
acumularà un gruix de neu molt destacat a les cotes altes de la serralada 
 

 Entre dilluns i dimarts s’han acumulat més de 30 cm de neu al Pirineu 
occidental i s’ha vist nevar a les parts més altes de la serralada prelitoral 

 
 
 
L’arribada d’un front en superfície acompanyat d’un solc amb aire fred en alçada ha 
provocat precipitacions a bona part del país entre dilluns i dimarts, així com un 
descens important de la temperatura.  
 
Les precipitacions es van iniciar dilluns al matí al Pirineu occidental, amb una cota de 
neu que en un primer moment era alta, al voltant dels 2.300 metres. A partir de 
dilluns al migdia les pluges van afectar bona part de la meitat oest, mentre que al 
vespre i la nit van arribar també a la meitat est. Al llarg de dimarts les precipitacions 
han continuat afectant molts sectors del país.  
 
Pel que fa a la cota de neu, dilluns a la tarda ja va baixar molt al vessant nord del 
Pirineu, fins a situar-se lleugerament per sota dels 1.000 m en aquest sector (es van 
acumular 3 cm de neu a Vielha, la capital de la Val d’Aran), mentre que a la resta de 
la serralada la cota oscil·lava entre els 1.200 i els 1.500 m.  
 
Dimarts al migdia el descens de la temperatura s’ha fet notar arreu de Catalunya i 
fins i tot s’ha vist caure neu o aiguaneu en alguns sectors elevats del prelitoral i de la 
Catalunya central situats per sobre dels 800 metres. Al Tossal de la Baltasana 
(1.203 m), punt més alt de les muntanyes de Prades, la neu ha agafat i ha acumulat 
un gruix d’1 cm. 
 
Entre dilluns i dimarts  a la tarda la precipitació acumulada ha estat abundant 
(superior als 20 mm) a bona part del Pirineu, així com en alguns sectors del Baix 
Empordà i del Gironès. A la resta del país la precipitació acumulada ha estat entre 
minsa i poc abundant, o fins i tot inapreciable a les Terres de l’Ebre. 
 
La taula següent mostra la precipitació acumulada a les estacions de la XEMA 
(Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) que han superat els 20 mm entre 
el dilluns 26 i el dimarts 27 de novembre de 2012 fins a les 6 de la tarda.  
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Estació Comarca 

Precipitació acumulada  
26-27 de novembre de 2012 

fins a les 18:00 hores 
(mm) 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 48,8 

Núria (1.971 m) Ripollès 40,3 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 37,6 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 35,6 

Vielha e Mijaran Val d'Aran 32,2 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 30,0 

el Port del Comte 
(2.316 m) 

Solsonès 28,8 

Cadí Nord (2.143 m) - 
Prat d'Aguiló 

Cerdanya 27,8 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 25,5 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 25,5 

el Pont de Suert Alta Ribagorça 25,4 

la Bisbal d'Empordà Baix Empordà 22,9 

Cassà de la Selva Gironès 22,1 

Molló Ripollès 22,0 

la Tallada d'Empordà Baix Empordà 20,4 

Monells Baix Empordà 20,3 

 

La nevada de les últimes 24 hores ha estat destacable al Pirineu, tal i com mostren 
els gruixos de neu nova enregistrats a les estacions d’alta muntanya de la XEMA, 
situades per sobre dels 1.800 metres: 
 

Estació Comarca 
Gruix de neu nova  

fins a les 18:00 hores 
del 27/11/2012 (cm) 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 35 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 34 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 33 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 29 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 23 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 21 

Cadí Nord (2.143 m) -  
Prat d'Aguiló 

Cerdanya 20 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 18 

el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 17 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 8 

Núria (1.971 m) Ripollès 5 
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El mapa següent mostra la precipitació acumulada a Catalunya entre el dilluns 26 i el 
dimarts 27 d’octubre a les 6 de la tarda. S’ha obtingut a partir dels registres dels 
pluviòmetres de la XEMA. 
 

 
 
 
La predicció indica que una profunda depressió situada al Golf de Lleó obrirà les 
portes a l’entrada del vent del nord, que es reforçarà especialment a partir de 
dimecres a la tarda i durant dijous. S’esperen ratxes màximes de vent superiors als 
90 km/h als cims del Pirineu, a l’Empordà i a la meitat sud del país. A banda dels dos 
extrems de Catalunya, els cops més forts de vent es produiran a les zones elevades, 
tant del Pirineu i Prepirineu com del prelitoral sud i central. Com a conseqüència del 
fort vent s’alterarà notablement l’estat de la mar al nord de la Costa Brava, on hi 
haurà onades màximes de més de 4 metres d’alçada. Pel que fa al a neu, és 
probable alguna nevada per sobre dels 600 metres a punts de la Catalunya Central i 
del Prelitoral central i sud fins la matinada de dimecres. A partir de llavors, es 
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reactivarà la nevada a totes les cotes del Pirineu, especialment al vessant nord de la 
serralada, on es preveuen gruixos de més de 5 cm per sobre dels 600 metres, i de 
més de 50 cm per sobre dels 1400. Entre dimecres i dijous també podria nevar per 
sobre dels 600 metres a les zones de muntanya de l’Alt Empordà. La combinació del 
fort vent i de la neu donarà lloc al fenomen del torb. A més, es preveu una notable 
baixada de la temperatura que es notarà sobretot la matinada de divendres i de 
dissabte, quan haurà afluixat el vent. Aquesta davallada serà d’entre 5 i 10 graus al 
Pirineu i Prepirineu, entre 3 i 7 graus al Prelitoral i entre 2 i 5 graus a la resta. Hi 
haurà glaçades fortes al Pirineu i entre febles i moderades a l’interior. Al final de 
dijous i durant divendres el vent afluixarà i la nevada minvarà fins a desaparèixer. 
 
 
A causa d’aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de 
Situació Meteorològica de Perill per neu, vent i onatge. 
 

 

Més informació a www.meteo.cat a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 
@meteocat 
 
 
 
27 de novembre de 2012 


