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En aquest apartat parlarem de la meteorologia de
Verges. L’encetem amb la corresponent als mesos
que van del novembre del 2004 a l’abril del 2005.

La percepció que té la majoria de la gent sobre
l’hivern que hem passat és que ha estat fred,
atramuntanat i, per acabar-ho d’arreglar, sense
pluges. Aquesta percepció lliga amb les dades que
tenim de l’estació meteorològica de l’Ajuntament
de Verges, que ara descriurem.
Les tramuntanades han estat el plat fort d’aquest
hivern: fins a sis episodis de tramuntana continuada
durant diversos dies seguits. Vegem-los.
1. El primer cas el vàrem tenir entre els dies 7 i 15 de
novembre, amb forts vents sostinguts del nord i una
cresta màxima remarcable de 120 km/h el dia 14.
2. Del 26 al 29 de desembre el vent va ser moderat
però fred i persistent.
3. Del 24 de gener al 3 de febrer la tramuntana va
ser més forta i, a més, va tenir una durada poc
freqüent: onze dies seguits. El cop màxim va arribar
el dia 1 de febrer, amb 106 km/h.
4. Del 14 al 21 de febrer la tramuntana va ser freda
i constant: vuit dies seguits (Déu n’hi do!).
5. Del 4 al 8 de març va ser moderada però insistent.
6. L’últim episodi ventós d’aquests mesos es va
produir entre el 9 i l’11 d’abril, en què la tramuntana
va bufar fort i de manera constant, assolint els 96
km/h de velocitat màxima.
Un altre capítol remarcable dins la meteorologia lo-
cal d’aquests mesos ha estat la pluja, molt minsa
per la temporada. Cal dir que varen caure 22 litres
per metre quadrat pel novembre, 6 pel desembre, 2
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NOVEMBRE 2004 – ABRIL 2005 pel gener, 125 pel

febrer, 20 pel març
i 34 per l’abril; tot
plegat fa molt pocs
litres per a un
hivern. Les pluges
més fortes varen
caure del 6 al 9 de
febrer (113,8 l), i el
normalment plujós
mes d’abril es va
acomiadar amb
dos dies de pluja
discreta i prou.
Les temperatures
d’aquests mesos poden ser catalogades de baixes
respecte a les mitjanes de l’època i, a més, la sensació
de fred ha estat molt persistent a causa de les
tramuntanades.
Com a curiositat, és remarcable el fet inusual del dia
27 de gener, en què la temperatura mitjana no va
arribar a 00 i la màxima i la mínima varen ser de +50

i –60, respectivament.
La primera glaçada va arribar aviat, el 28 de
novembre. Després el termòmetre  baixaria per sota
de zero trenta-dues vegades.
En resum, el temps ens ha donat un hivern per a
oblidar-lo; però ho va mig arreglar el Dijous Sant,
regalant-nos unes condicions meteorològiques de
luxe, de les millors que es recorden, sense rastre de
vent ni de pluja i amb 180 de temperatura  a la tarda
i 130 a la nit.
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