
  
 

 Nota de premsa  

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

http://www.meteo.cat 
93 567 60 90 Pàg. 1 de 2 

 

 
Cap de setmana de pluja i neu 
 
 

 El pas de la pertorbació ha deixat quantitats de pluja localment de més 
de 50 mm al sud i nord-oest de Catalunya, i gruixos de neu nova d'entre 
5 i 10 cm per sobre dels 800 m i de més de 20 cm per sobre dels 1200 m 
al Pirineu i Prepirineu. 

 
L’arribada d'un sistema frontal entre divendres i dissabte ha donat lloc a un episodi 
de pluja i neu a Catalunya. Les precipitacions més importants han afectat la meitat 
sud i oest del país, així com el Pirineu i el Prepirineu. A més, la pertorbació ha anat 
acompanyada d'aire fred i de vent fort de component sud. Tot i que els models 
meteorològics indicaven una cota de neu al voltant dels 1100 metres, la massa d'aire 
fred unida al refredament nocturn ha afavorit que la cota davallés dissabte fins els 
600 o 700 metres aproximadament. Al final del dia, però, la cota va tendir a pujar 
progressivament, alhora que les precipitacions van minvar i es van desplaçar a la 
meitat est del país. 
 
Les quantitats més destacades, enregistrades fins les 12 h de diumenge 19 són:  
 

Estació Comarca 
PPT 18-19/01/2014 

fins a les 12h 
(mm) 

La Serra d'Almos (XOM) Ribera d'Ebre 79.0 

Espot (2.519 m) Pallars Sobirà 60.8 

el Masroig Priorat 60.1 

Ulldemolins Priorat 55.4 

Rocallaura (XOM) Urgell 53.7 

Torroja del Priorat Priorat 48.6 

 
(PPT precipitació) 
 
Gruixos de neu a cotes elevades 
 

Estació Comarca 
Gruix màxim de neu nova  

18/01/2014 (cm)  

Lac Redon (2.247 m) Val d'Aran 39 

Certascan (2.400 m) Pallars Sobirà 36 

Boí (2.535 m) Alta Ribagorça 34 

Sant Joan de l'Erm (1.720 m) - XOM Alt Urgell 30 

Núria (1.971 m) Ripollès 28 
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Gruixos de neu a cotes baixes: 
 

Localitat Comarca 
Gruix de neu  

18/01/2014 (cm)  

Esterri d'Àneu (960 m) Pallars Sobirà 15 

el Pont de Suert (800 m) Alta Ribagorça 10 

la Seu d'Urgell (700 m) Alt Urgell 8 

Baix Pallars (860 m) Pallars Sobirà 5 

Sort (679 m) Pallars Sobirà 4 

Puigcerdà (1.160 m) Cerdanya 2 

Bagà (860 m) Berguedà 2 

 
 
La previsió per les properes hores vindrà marcada per la inestabilitat a la meitat est 
on encara hi ha possibilitat de xàfecs dispersos localment d’intensitat forta i per la 
reactivació de les nevades febles al vessant nord del Pirineu. Al llarg del dilluns 
acabarà de passar el front fred amb nevades febles i continuades al vessant nord,  
on les precipitacions podran acumular quantitats localment molt abundants a cotes 
més altes. Els gruixos de neu seran de més de 5 cm a 600 metres i de més de 10 
cm per sobre els 900 metres. La cota de neu es situarà al voltant dels 800 metres tot 
i que localment serà més baixa.  
 
La predicció a mig termini vindrà marcada per un dimarts amb temps tranquil fins a  
l’arribada d’un nou front entre dimecres a la tarda i dijous, llavors les precipitacions 
seran més generalitzades i localment podran ser d’intensitat moderada amb una cota 
de neu al voltant de 1000 metres. 
 
Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat 
de precipitació per diumenge 19 i de neu per diumenge 19 i dilluns 20 de gener de 
2014. 
 
19 de gener de 2014 


