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Primera nevada important de la temporada a 

les cotes altes del Pirineu 
 
 

 La nit de dilluns a dimarts s’han acumulat gruixos de fins a 30 cm a les 
cotes més altes del Pirineu 

 

 La temperatura ha pujat ràpidament durant el matí i la cota de neu s’ha 
situat entre els 2.500 i els 3.000 metres 
 

 
El front càlid que ha creuat el nord del Principat al llarg de la matinada de dimarts ha 
provocat precipitacions abundants al Pirineu, especialment al sector occidental i al 
vessant nord. La neu ha fet acte de presència a tota la serralada i ha arribat a 
acumular gruixos de fins a 30 cm en alguns sectors, tot i que posteriorment la pluja 
els ha fet disminuir ràpidament. 
 
Durant la nit de dilluns a dimarts la cota s’ha situat entre els 1.500 i els 2.000 m, 
essent més alta com més a l’est de la serralada. Al llarg de la matinada i primeres 
hores del matí, un cop el front càlid ha superat el Pirineu, l’arribada d’una massa 
d’aire més càlid ha provocat un augment ràpid de la cota de neu, que a migdia s’ha 
situat entre els 2.500 i els 3.000 m.  
 
La següent taula mostra el gruix de neu màxim del dia 5 de novembre enregistrat a 
les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) i 
mesurat pels observadors de la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics). En tots 
els casos, el gruix màxim s’ha assolit al llarg de la matinada o a primera hora del 
matí, mentre que posteriorment la pluja ha començat a fondre la neu ràpidament. 
 

Estació Comarca 
Gruix de neu màxim 

05/11/2013  
(cm) 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 29 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 20 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 18 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 15 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 14 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 7 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 7 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 2 

Sant Joan de l'Erm (XOM) (1.720 m) Alt Urgell 1 
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Tot i l’augment de la cota de neu, la precipitació no s’ha aturat, de manera que en 
alguns sectors del Pirineu ja s’han acumulat quantitats molt abundants (superiors als 
50 mm). La següent taula mostra la precipitació acumulada a les estacions de la 
XEMA que han recollit més de 20 mm entre el dilluns 4 i el dimarts 5 de novembre 
fins a la 1 del migdia: 
 

Estació Comarca 
PPT acumulada 

04-05/11/2013 fins a les 13h 
(mm) 

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 75,4 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 68,0 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 59,2 

Vielha e Mijaran Val d'Aran 58,6 

Sasseuva (2.228 m) Val d'Aran 40,8 

Bonaigua (2.266 m) Pallars Sobirà 32,7 

Malniu (2.230 m) Cerdanya 32,4 

 
 
Finalment, cal destacar que el vent de ponent i mestral està bufant amb ratxes fortes 
a molts sectors del centre i sud del país, així com a les cotes més altes del Pirineu. A 
més a més, durant la matinada també s’havien produït ratxes fortes de tramuntana al 
nord del cap de Creus. La taula següent mostra la ratxa màxima enregistrada entre 
el dilluns 4 i el dimarts 5 de novembre fins a la 1 del migdia a les estacions de la 
XEMA que han superat els 90 km/h: 
 

Estació Comarca 
Ratxa màxima de vent 

04-05/11/2013 fins a les 13h 
(km/h) 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 144,4 

Portbou Alt Empordà 109,4 

Puig Sesolles (1.668 m) Vallès Oriental 103,3 

Salòria (2.451 m) Pallars Sobirà 99,7 

Montsec d'Ares (1.572 m) Pallars Jussà 93,6 

Núria (1.971 m) Ripollès 92,5 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 91,1 

Alguaire Segrià 90,4 

 
 
La predicció per les properes hores vindrà marcada per una falca anticiclònica 
situada a les Açores, que afecta a la Península Ibèrica, i una zona de baixes 
pressions ubicada al nord-oest d’Europa. La proximitat d’ambdós centres d’acció farà 
que el vent de component oest i nord bufi de manera moderada a forta en general, 
amb cops molt forts a cotes altes del Pirineu. A banda, el front càlid que està 
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afectant el vessant nord del Pirineu donarà lloc a acumulacions de precipitació que al 
llarg de dimarts poden superar els 50 mm i fins i tot arribar localment als 100 mm en 
aquesta zona. La cota de neu pujarà fins els 2.800 metres al vessant nord i fins als 
3.200 metres a la resta del Pirineu. A la resta dominarà l’ambient assolellat amb el 
pas de núvols. 
 
Pels propers dies no es preveu l’arribada de pertorbacions importants, tot i que de 
cara al cap de setmana hi haurà el pas d’un front poc actiu. La temperatura tornarà a 
remuntar. 
 
Amb aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de 
Situació Meteorològica de Perill per vent i acumulació de precipitació. 
 

 
 
Més informació a www.meteo.cat a les xarxes socials facebook.com/meteocat i 
@meteocat 
 
5 de novembre de 2013 


