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Les tempestes deixen en dues
setmanes fins a 217 litres
En molts observatoris es duplica la mitjana històrica de pluja al juliol | A Ribes de
Freser, Gombrèn i Sant Pau de Segúries ja se supera enguany tota la
precipitació del 2012
Galeria de fotos tempestes juliol 2013 al RipollÃ¨s
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1224/fortes/tempestes/al/ripolles/16-21/juliol)

A Ripoll s'han superat els 200 litres en dues setmanes. Foto: Arnau Urgell

El juliol de 2013 serà recordat com un mes anormalment plujós tant per les quantitats acumulades,
com el nombre de dies de pluja i, sobretot, per la intensitat de les precipitacions. Han estat dues
setmanes senceres, del 10 al 23, amb ruixats i tempestes diàries que han deixat fins a 217 litres a
Abella, 205 litres a Ripoll, 187 a Gombrèn i 182 a Sant Joan de les Abadesses, entre altres
registres.
Durant aquestes dues setmanes el temps ha estat marcat per un fenomen poc habitual al juliol.
Les temperatures altes en superfície han coincidit amb una entrada d'aire fred en alçada. Això ha
afavorit la convecció i la formació de tempestes de molta alçada. Un fet que afavoreix la intensitat
dels xàfecs i que vagin acompanyats d'aparat elèctric i calamarsa. De fet, almenys en sis dies
s'han produït pedregades o calamarsades en algun punt de la comarca.
Ripoll, una població que sovint queda fora de les tempestes més fortes, ha vist com plovia els
catorze dies seguits. A més, ha estat un dels pocs observatoris on s'han superat els 200 litres concretament, 205,5 litres- amb quatre jornades amb més de 25. Pedres de fins a quatre
centímetres i acumulacions d'aigua en alguns carrers
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21375/nova/fortissima/tempesta/provoca/acumulacion
s/aigua) han estat els fenòmens més espectaculars de l'episodi. El registre encara s'ha superat a
Abella, al terme de Viallonga, on s'ha arribat als 217 litres (221 al cap del mes).
També cal destacar els 187,8 litres de Gombrèn que, en el conjunt del juliol, arriben als 205,8
litres. En aquesta població, segons l'observador Hermenegild Falguera, la mitjana se situa en 93,7
litres, una xifra similar al conjunt de la comarca. Es dóna la circumstància que des de l'inici de l'any
ja s'acumulen els 755,1 litres, superant els 686,3 de tot el 2012.
Aquesta mateixa circumstància es produeix a Ribes de Freser amb 815 litres pels 589,9 de l'any
passat i a Sant Pau de Segúries amb uns 760 litres, quasi 50 més que l'any passat (cal recordar
que el 2012 va ser un dels anys més secs des de que es tenen registres
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/19731) ). Josep Manuel Mercader, el responsable de
Meteoribes (http://meteoribes.wix.com/meteoribes#!__dades-meteo) , també destaca que
aquest mes es porten 19 dies de pluja quan la mitjana de les tres darreres dècades és de vuit.
A Sant Joan de les Abadesses, per la seva banda, es va produir la major acumulació diària amb 76
litres el passat divendres 19 de juliol
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21372/fortes/tempestes/deixen/pedres/avellanes/fins/
75/litres) . En aquesta població, segons l'observador Pere Cubí, han caigut un total de 182,4 litres
en aquestes dues setmanes. Al conjunt del mes la xifra puja fins als 187, una dada que contrasta
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tant amb la mitjana (88,3 litres) com sobretot amb els pírrics 19 litres de l'any passat.
Després de la pluja, calorada
Finalment, aquest dimecres pràcticament no va ploure enlloc del Ripollès -només es va formar un
petit ruixat a tocar del Puigmal-. Va ser l'aperitiu de l'ambient estable i calorós que es viurà els
propers dies i que, almenys, s'allargarà fins al diumenge on les tempestes en zones de muntanya
poden repetir-se.

Població
Episodi 10-23 juliol
Juliol 2013
Mitjana juliol
Gener-juliol 2013
Total 2012

Abella
217,8
221,4

Camprodon
151,9
154,8

836,0
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Gombrèn
187,8
205,8
93,7
755,1
686,3

Molló
131,2
138,6

Llanars

146,0

763,2

Núria
140,2
148,1
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Planoles
155,8
179,8
91,0
740,6
687,0

Ribes Freser
161,8
171,4
96,8
815,0
589,9

Ripoll
205,5
215,8

Sant Joan
182,4
187,0
88,3

669,1
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Sant Pau
104,0
106,2

760
712

Ulldeter
143,0
150,0

Dades de Meteocat, AEMET, Meteopirineus, Josep Manuel Mercader (Meteoribes), Jordi Bober
(Planoles), Pere Cubí (Sant Joan de les Abadesses),Hermegild Falguera (Gombrèn) i Joan Vila
(Llanars)

Cronologia de dues setmanes de tempestes

Dimarts 23 de juliol. Tempestes al Baix Ripollès i a la Vall de Ribes
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21392/vall/nuria/queda/blanca) deixen entre 25 i 30
litres mentre que una forta calamarsada emblanquina el paisatge de Núria.
Diumenge 21 de juliol. Fortíssima tempesta a Ripoll amb quasi 40 litres i acumulacions d'aigua
en diversos carrers
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21375/nova/fortissima/tempesta/provoca/acumulacion
s/aigua) de la vila.
Dissabte 20 de juliol. Tempestes amb registres a l'entorn dels 30 litres a la Vall de Ribes
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21373/onze/dies/tempesta/aixo/no/acaba) i pedres
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de 2,5 centímetres en poblacions com Planoles i Dòrria
Divendres 19 de juliol. Fortíssimes tempestes al Baix Ripollès destacant els 76 litres de Sant
Joan
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21372/fortes/tempestes/deixen/pedres/avellanes/fins/
75/litres) -rècord diari de l'episodi-. Les pedres van arribar als 4 centímetres a Ripoll.
Dimecres 17 de juliol. Una successió de tempestes van deixar quasi 50 litres a Ripoll
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21356/forta/tempesta/cada/tarda) , una quarantena
dels quals en menys d'una hora, i van provocar l'acumulació d'aigua en alguns carrers.
Dimarts 16 de juliol. Calamarsada a la Vall de Ribes i gran tempesta sobre Vallfogona
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21341/set/dies/seguits/tempestes) amb més de 40
litres en pocs minuts que van provocar acumulacions d'aigua. A més, dos llamps van caure
sobre l'església de Sant Pol de Sant Joan
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21352/tempesta/deixa/part/centre/sant/joan/sense/tv)
i van deixar inservibles gran quantitat d'aparells electrònics i antenes de televisions comunitàries
del centre de la població.
Diumenge 14 de juliol. Tempesta amb molt aparat elèctric
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21323/fortes/tempestes/diumenge/van/deixar/fins/27/li
tres) . Les precipitacions van ser especialment intenses a Ribes de Freser amb una ràtio de pluja
màxima de 123 litres/hora.
Divendres 12 de juliol . Primera tempesta forta de l'episodi amb pedres de fins a 3 centímetres
a Gombrèn (http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21315/tempestes/amb/pedres/cm) i de 2
centímetres a Planoles. En aquesta localitat la intensitat màxima va ser de 213,4 litres/hora amb un
total de 33 litres recollits.
Dilluns 1 de juliol. El mes va començar amb una espectacular pedregada a les Llosses
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21206/espectacular/pedregada/llosses) amb grans
de la mida d'un euro que van deixar el paisatge absolutament blanc.

Totes les dades de precipitació, dia a dia
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/21342)
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