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BALANÇ DE LA NEVADA AL PIRINEU 

 

 

 La nevada ha afectat tota la serralada i des de diumenge s’han acumulat 
entre 50 i 100 cm de neu nova a la Val d’Aran i al nord del Pallars Sobirà 
 

 A Vielha (la Val d’Aran) el gruix de neu ha assolit 62 cm i ja és la nevada 
més important des del 29 de gener de 2006 

 
 
La nevada que cau des de diumenge al vessant nord del Pirineu s’ha reforçat al llarg 

de la matinada de dimarts i ha acabat afectant tota la serralada, així com bona part 
del Prepirineu i les parts més altes del massís de l’Albera, a l’Alt Empordà. 

 
La neu ha caigut a totes les cotes del Pirineu i del Prepirineu i en menys de 12 hores 
ha acumulat gruixos de neu nova de 30 a 50 cm a la Val d’Aran i al nord del Pallars 

Sobirà i l’Alta Ribagorça. A la resta de la serralada han caigut entre 10 i 30 cm, 
mentre que en zones baixes del Pirineu oriental i al Prepirineu el gruix ha estat 

inferior als 10 cm. 
 
A banda de la important nevada de les darreres hores, cal tenir en compte que al 

vessant nord del Pirineu la neu ha caigut de manera gairebé ininterrompuda des de 
diumenge a primera hora, quan es va iniciar l’advecció del nord i del nord-oest que 

està provocant la nevada. 
 

 
Esterri d’Àneu (el Pallars Sobirà)  Foto: Turisme Valls d’Àneu 



 
Nota de premsa  

Servei Meteorològic de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa@meteo.cat 

http://www.meteo.cat 
93 567 60 90 Pàg. 2 de 3 

 

 
Així, en tres dies s’han acumulat gruixos molt importants de neu nova a la Val d’Aran 

i al nord del Pallars Sobirà, superiors als 50 cm al fons de les valls i fins i tot 
superiors al metre a les cotes elevades. 
 

La taula següent mostra el gruix de neu nova enregistrat entre el diumenge 13 i el 
dimarts 15 de gener fins a les 17:00 hores a les estacions de la XEMA (Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) que mesuren el gruix de neu, 
bàsicament situades en punts d’alta muntanya: 
 

Estació Comarca 

Gruix de neu nova 
13-15 de gener de 2013  
fins a les 17:00 hores 

(cm) 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 106 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 92 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 87 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 79 

Vielha e Mijaran (1.002 m) Val d’Aran 62 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 43 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 38 

Núria (1.971 m) Ripollès 30 

Cadí Nord (2.143 m) -  
Prat d'Aguiló 

Cerdanya 12 

Das (1.097 m) Cerdanya 12 

Sort (697 m) Pallars Sobirà 8 

 
A banda de l’alta muntanya, la neu també ha caigut amb ganes al fons de les valls 
del Pirineu occidental, i amb menys força al sector més oriental de la serralada i al 

Prepirineu, tal i com mostren les dades següents, facilitades per vigilants de la XOM 
(Xarxa d’Observadors Meteorològics): 

 

Localitat Comarca 
Gruix de neu màxim  

15/01/2013 fins a les 17:00 h  
(cm) 

Esterri d'Àneu (956 m) Pallars Sobirà 50 

Barruera (1.130 m) Alta Ribagorça 32 

Puigcerdà (1.160 m) Cerdanya 18 

la Seu d'Urgell (700 m) Alt Urgell 10 

Planoles (1.156 m) Ripollès 4 

Bagà (785 m) Berguedà 2 

la Conca de Dalt (650 m) Pallars Jussà 2 
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La nevada que cau des de diumenge està sent una de les més importants dels 
últims anys a la Val d’Aran. A la capital, Vielha, no s’hi acumulava tanta neu des del 

29 de gener de 2006, quan també es va assolir un gruix de 62 cm. Anteriorment, el 
gener de 2003 s’hi havien acumulat fins a 70 cm. 
 

A banda de la nevada del Pirineu, dimarts també ha resultat destacat el vent, que ha 
bufat fort a molts sectors, tant a la meitat sud de Catalunya com a les zones altes del 

Pirineu i al nord del Cap de Creus. Destaquen les següents ratxes màximes 
superiors als 90 km/h: 

 

Estació Comarca 
Ratxa màxima de vent  

15/01/2013  
(km/h) 

Portbou Alt Empordà 118,8 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 106,6 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 97,9 

Mas de Barberans - Abocador Montsià 91,8 

Font-rubí Alt Penedès 91,1 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 91,1 

   
 

Pel que fa a la predicció per demà, s’espera que continuïn les nevades al vessant 
nord del Pirineu durant tot el dia, tot i que ja seran d’intensitat entre feble i moderada, 
amb acumulacions molt menys importants que les d’avui. De tota manera, per sobre 

dels 1400 metres es podran acumular gruixos de 20 cm de neu nova. També 
s’esperen algunes precipitacions a la resta del terç nord del país i al Prelitoral sud, 

tot i que en aquests punts seran febles i disperses. La cota de neu ja pujarà fins els 
1100 metres, malgrat que a la tarda la cota podrà pujarà momentàniament fins els 
1500 metres. 

 
El vent demà continuarà bufant de component nord i oest entre moderat i fort, amb 
alguns cops molt forts a la meitat sud del país i a cotes elevades de la resta de 

Catalunya, sobretot a la tarda i als cims del Pirineu on donarà lloc al fenomen del 
torb. 

 
Amb aquesta predicció el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els 
avisos per Situació Meteorològica de Perill per neu i vent. 

 
Més informació a www.meteo.cat a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 

@meteocat 
 
 

15 de gener de 2013 


