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Les últimes pluges superen els 200 litres/m2 en 
alguns punts del territori 
 
 

• La precipitació ha estat general i s’han acumulat més de 50 mm al litoral, 
prelitoral i alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central  
 

• S’han superat els 200 mm al Montseny, Guilleries, massís del Port i 
Pirineu més oriental, on ha caigut prop d’1 metre de neu a les cotes altes 

 
 

Entre dilluns i dimecres s’ha produït un nou episodi de precipitació que ha afectat tot 
el Principat i ha acumulat quantitats molt abundants (superiors als 50 mm) a 
pràcticament tot el litoral i prelitoral, així com alguns sectors de la Catalunya Central, 
del Prepirineu i del Pirineu, especialment al vessant sud i a l’extrem més oriental. 
 
Una profunda depressió a tots els nivells situada a l’oest de la Península Ibèrica ha 
provocat l’arribada d’una massa d’aire relativament càlid i sobretot molt humit al 
Principat, amb vents del sud-est en superfície. Aquesta situació ha provocat que les 
precipitacions fossin generalitzades i abundants. La precipitació es va iniciar el 
dilluns 4 de març a la tarda, quan va començar a ploure a l’extrem sud del país i en 
alguns sectors del litoral i prelitoral. Durant la nit de dilluns a dimarts la precipitació 
es va anar generalitzant i va ser més abundant als principals relleus del prelitoral, 
tant de l’extrem sud (el massís del Port) com del nord-est (Montseny i Guilleries). 
Després d’una pausa en la precipitació coincidint amb les hores centrals de dimarts, 
la formació d’una depressió en superfície davant de la costa catalana va fer que la 
precipitació tornés a afectar tot el país entre les últimes hores de dimarts i el matí de 
dimecres, essent especialment abundant novament al voltant del Montseny, així com 
a les Guilleries, el Collsacabra i l’extrem oriental del Pirineu. 
 
Al llarg de l’episodi no s’han produït precipitacions intenses, sinó que la precipitació 
ha estat moderada en general, amb moltes hores de precipitació continuada. Tot i 
això, les acumulacions del dia 5 de març (de 0 a 24 UTC) van ser extremadament 
abundants al voltant del Montseny i al massís del Port, amb registres de fins a 214,2 
mm a Viladrau (Osona), 155,6 mm al PN dels Ports (el Baix Ebre) i  142,5 mm al 
Puig Sesolles (el Vallès Oriental), estació situada a la part més elevada del massís 
del Montseny, a 1.668 m d’altitud. 
 
La taula següent mostra la precipitació acumulada a les estacions de la XEMA 
(Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) i de la XOM (Xarxa 
d'Observadors Meteorològics) igual o superior als 120 mm entre el dilluns 4 i el 
dimecres 6 de març: 
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Estació Comarca 
PPT acumulada 

4-6 de març de 2013
(mm) 

Viladrau Osona 357,2 
Albanyà - Lliurona (XOM) Alt Empordà 338,8 
Puig Sesolles (1.668 m) Vallès Oriental 261,1 
Mieres (XOM) Garrotxa 253,3 
les Planes d'Hostoles (XOM) Garrotxa 239,0 
PN dels Ports Baix Ebre 230,2 
Batet de la Serra (XOM) Garrotxa 199,3 
Sant Pau de Segúries Ripollès 194,8 
Molló Ripollès 189,3 
Oix-Vila (XOM) Garrotxa 184,5 
Anglès Selva 182,5 
Tortellà (XOM) Garrotxa 181,4 
Santa Pau - Sant Miquel Sacot (XOM) Garrotxa 170,8 
Gisclareny Berguedà 148,4 
Arbúcies - Turó del Pi (XOM) Selva 146,7 
Maià de Montcal - Can Garriga (XOM) Garrotxa 146,0 
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló Cerdanya 144,6 
Olot Garrotxa 144,3 
Setcases-Hostal Pastuira (XOM) Ripollès 140,0 
la Vall d'en Bas Garrotxa 139,9 
la Llacuna Anoia 134,4 
Sant Feliu de Buixalleul (XOM) Selva 131,3 
Prades Baix Camp 131,2 
la Vall de Bianya (XOM) Garrotxa 126,0 
Campins (XOM) Vallès Oriental 124,5 
Breda (XOM) Selva 120,0 

 
 
Cal destacar que, a diferència de la llevantada de fa menys d’una setmana, aquesta 
vegada la precipitació també ha estat abundant (més de 20 mm) a molts sectors de 
l’interior, Pirineu i Prepirineu, tot i que amb registres que en general han estat 
clarament inferior als del litoral i prelitoral. La distribució de la precipitació es pot 
veure en el següent mapa, que mostra la precipitació acumulada a Catalunya entre 
dilluns 4 i dimecres 6 de març. S'ha obtingut a partir dels registres dels pluviòmetres 
de la XEMA i de la XOM. 
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Com que la massa d’aire procedia del sud i era relativament càlida, la cota de neu ha 
estat alta al llarg de tot l’episodi, pujant des dels 1.700 fins als 2.100 metres, 
aproximadament. Com a conseqüència, només s’han acumulat gruixos de neu 
importants a les cotes més altes del Pirineu i Prepirineu, especialment a l’extrem 
més oriental, on ha estat la nevada més important de la temporada. La taula següent 
mostra el gruix de neu nova acumulat a les estacions d’alta muntanya de la XEMA al 
llarg de l’episodi: 
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Estació Comarca Gruix de neu nova 4-6 
de març de 2013 (cm)

Ulldeter (2.410 m) Ripollès 82 
Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 59 
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló Cerdanya 56 
Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 37 
Malniu (2.230 m) Cerdanya 33 
Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 19 
el Port del Comte (2.316 m) Solsonès 17 
Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 16 
Núria (1.971 m) Ripollès 16 
Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 15 
Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 5 
Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 3 

 
Finalment, cal destacar que el fort vent de xaloc, llevant i gregal ha tornat a provocar 
un important temporal marítim, amb onades d’entre 3 i 6 metres arran de costa, 
segons la informació facilitada pels vigilants de la XOM. El temporal de mar s’ha 
deixat notar especialment a la Costa Brava, on ha estat el temporal més dur des del 
que es va produir el dia de Sant Esteve de l’any 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calella de Palafrugell – Margarita Bonet 
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La predicció pels propers dies vindrà marcada per la circulació d’oest i pel pas de 
diferents fronts, principalment pel terç nord de Catalunya, amb precipitacions febles i 
disperses en general. Tot i això, a la tarda d’avui dijous 7 les precipitacions 
s’estendran d’oest a est i les més abundants seran al Pirineu Occidental i als Ports. 
La matinada de divendres, les pluges es restringiran al Pirineu de Lleida, i a la tarda 
hi haurà ruixats locals a l’extrem nord-est del país. Pel cap de setmana, el pas 
d’alguns fronts afavorirà el desenvolupament de xàfecs principalment al Prepirineu i 
a la serralada del prelitoral que aniran acompanyats de tempesta i,  fins i tot, amb 
calamarsa o calabruix. A més també  hi haurà alguns ruixats dispersos a la resta del 
territori. 
La predicció a mitjà termini indica que el proper dimarts la depressió situada al nord-
est d’Europa s’estendrà cap al Pirineu. En aquest escenari es preveu una davallada 
notable de la temperatura i possibles nevades a cotes baixes que afectarien 
principalment a la meitat est. 
 
 
Més informació a www.meteo.cat a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 
@meteocat 
 
 
7 de març de 2013 


