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Ja es veia venir... Sí, sí..., molts experts i aficionats a la 
meteorologia que ens trobem diàriament i d’una manera 
virtual per internet feia dies que fèiem el seguiment dels 
famosos models que, càlcul rere càlcul, ens mostraven 
claríssimament una situació que tot primer era engresca-
dora i en qüestió d’hores va passar a ser preocupant.

Una massa d’aire realment fred en alçada s’escolava 
ja a partir del diumenge 7 de març des del nord-est 
d’Europa cap al sud-oest... Un potent anticicló situat a 
les illes Britàniques causava un bloqueig que precipitava 
aquest aire, amb valors entre -5 i -11ºC a 1.500 metres 
i entre -30 i -35ºC a 5.500 metres, d’una manera im-
parable, cap a Catalunya. Paral·lelament, una baixa en 
superfície s’apropava des d’Andalusia pel sud-oest pe-
ninsular; era una d’aquelles baixes carregades d’humitat 
a tots els nivells, que tant han castigar aquella zona amb 
pluges aquest principi d’any, i encara amb prou energia 
per a fer el que gairebé podríem qualificar de tempesta 
perfecta en combinar-se amb la bossa freda del nord.

Així, doncs, un cop presentats els actors de la nostra 
particular tragèdia, el dia dels fets, el dilluns 8 de març 
del 2010, ja a primeres hores del matí es produeix la 
interacció de tots dos elements, que provoca a més 
el que es coneix com a ciclogènesi (formació d’una 
depressió) enfront de la Catalunya Central. Perquè 
ens entenguem, l’efecte d’aquesta baixa va fer que, 
en cargolar-se en sentit antihorari, produís forts vents 
que arrencaven del golf de Lleó, de manera que aporta-
ven encara més humitat i arrossegaven l’aire fred que 
s’escolava des de França.

Entre les 10 i les 11 del matí, pràcticament en tota la 
zona del Baix Empordà la precipitació ja era en forma 
de neu o aiguaneu, i quallava en cotes de primera línia 
de mar. Als voltants del migdia, la baixa havia assolit la 
màxima potència, amb pressions que ranejaven els 990 
hPa i que, juntament amb la compactació i convecció de 
les nuvolades, provocaven fenòmens tempestuosos.

Tot plegat, a primeres hores de la tarda ja podíem 
parlar de temporal de neu en tota regla, que afectava 
d’una manera violenta tot el nord-est del Principat i  
es desplaçava cap a la zona de la Catalunya Central, 
afectant zones de la Selva, el Gironès, el Maresme, el 
Vallès (Oriental i Occidental)... 

Fins gairebé a la nit no va començar a remetre el 
temporal a la nostra zona, a mesura que es desplaçava 
cap al Barcelonès i les comarques del sud. Ja en aque-
lles hores tots érem conscients de la magnitud de la 
nevada: va deixar gruixos històrics pel que fa a la zona 
litoral i prelitoral; parlem de gruixos de més de 8 cm a 
la cota 0 i de 70 cm a partir de 500 metres.

JA es veiA venir

I amb el dimarts, el sol i el caos: arbres trinxats, línies de 
telèfon i llum completament aixafades i molts altres des-
perfectes. El fet que la baixa provinent del sud peninsular 
fos molt humida i que els vents associats a la ciclogènesi 
arrenquessin a primera instància amb superfície marítima, 
va provocar que gran part de la neu que va precipitar ho 
fes en forma del que s’anomena neu humida. Aquest tipus 
de neu esdevé la més destructora en aquets casos, i el 
principal  motiu és el seu pes, ja que sol produir-se amb 
temperatures suaus, al voltant de zero graus, o, com he 
comentat, en situacions de vents humits.

Si a aquest tipus de neu, que «s’enganxa» amb facilitat 
a tot arreu, hi afegim l’efecte de la contundent ventada 
que va acompanyar l’episodi i que provocà congestes 
(acumulacions) en algunes zones que van arribar pràc-
ticament al metre d’alçada, doncs tenim servit el caos 
d’infraestructures.

Les dades que en última instància –i amb el permís 
dels nostres records– quedaran d’aquesta nevada són 
de gruixos que pràcticament en tot el nostre municipi van 
passar de 20 cm, tot i que l’efecte d’acumulacions del vent 
fa molt difícil establir-ne una mitjana; traduït en litres per 
metre quadrat, 56 mm, que estic segur que en van ser 
més, però és la dada que s’ha donat com a oficial a Verges. 
El mateix dia 8 de març la mínima va ser curiosament de 
0,4ºC a les 15:05 h, i la màxima de 4,6ºC a les 0:05, amb 
una ratxa de vent màxima de 71 km/h.

A banda de la nevada
Vull aprofitar l’avinentesa per a fer-vos saber que, des del 
dia 1 de gener, Verges té una estació meteorològica ter-
mopluviomètrica manual. Es tracta d’una estació del Servei 
Meteorològic de Catalunya, i diàriament donem lectures 
de temperatures màximes i mínimes, així com de la pluja 
caiguda, l’observació de la cobertura del cel i els tipus de 
núvols o els efectes meteorològics del nostre municipi.

L’observador encarregat de gestionar aquesta estació 
és un servidor, i les dades són totalment públiques i 
consultables per internet a la pàgina web del Servei Me-
teorològic de Catalunya (www.meteo.cat), dins la xarxa 
d’observadors meteorològics. Les dades es donen un cop 
al dia, normalment a les 7 UTC (temps universal coordinat); 
però, com sempre, us recordo que a www.meteoverges.
cat les teniu actualitzades en temps real.

Hem lluitat molt per tenir aquesta estació oficial, i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament finalment ho hem aconse-
guit. Ara sí que deixarem empremta d’una manera oficial en 
tots els productes del Servei Meteorològic de Catalunya.

JaumE amER
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Carretera de Girona (Fotografia: Jaume Amer)

Darrere l’església (Fotografia: Jaume Amer)
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Una visió diferent del paisatge de sempre (Fotografia: Quico Ferrer)

Plaça Major (Fotografia: Jaume Amer)
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Efectes positius de la nevada (Fotografia: Ioia Llauró)

Efectes negatius de la nevada (Fotografia: Jaume Amer)
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