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Tot just agafades les dades d’aquest període, n’hi ha una 
que sobta, en concret, la pluja: 542 l/m2. Encapçalen 
el rànquing els mesos de setembre (181,6) i l’octubre 
(180,2), seguits ja a distància pel maig (81,4), l’agost 
(66,8), el juliol (21,6) i finalment el juny (10,4). Si tenim 
en compte que del començament d’any ençà ja són 740 
l/m2, observem que ens trobem dins l’absoluta norma-
litat i que estem a punt de superar les dades de l’any 
2002, que amb 785 l/m2, de moment és el més plujós 
des que tenim registres pluviomètrics (1996).

Un cop fet aquest apunt hídric, la dada per excel•lència 
de l’estiu ha estat la temperatura màxima registrada 
(35,5 ºC el dia 15 de juliol). D’altra banda, aquest estiu 
no ha estat ni de bon tros un dels més calorosos.

Pel que fa a tramuntanades, només podem destacar un 
cop de 82 km/h el dia 2 d’octubre; tranquil•litat, doncs, 
en aquest aspecte, com calia esperar en aquesta època 
de l’any.

Vist aquest bombardeig de dades, potser molts us 
preguntareu d’on surten o com es mesuren. Per tal de 
satisfer la vostra curiositat, al terrat de la Casa de Cul-
tura hi tenim una estació meteorològica municipal; de 
ben segur que, si us hi fixeu, des de la Placeta veureu 
l’anemòmetre i el pannell. 

Aquesta estació meteorològica pot mesurar tot un venta-
ll de dades, com ara temperatures, pressió atmosfèrica, 
velocitat i direcció del vent, nivells d’humitat en l’aire, 
quantitat i cabal de pluja, etc.

A més, està connectada a un ordinador, on totes 
aquestes dades queden registrades en intervals de 
deu minuts.

Un cop fetes les presentacions, intentarem explicar-vos 
els elements que la componen, i començarem per un que 
té força feina per les nostres contrades: l’anemòmetre. 
Aquest aparell ens subministra la velocitat i la direcció 
del vent, i gràcies a l’electrònica ens permet d’enregistrar 
aquestes ratxes màximes de tramuntana que acostu-
mem a tenir. És format per una mena de cassoletes, 
les quals mesuren la velocitat del vent en funció de la 
velocitat de rotació d’un molinet format per tres casso-
letes, unides per un braç a un eix vertical que acaba amb 
un penell que indica la direcció.

El baròmetre és l’aparell que serveix per a mesurar el 
pes de l’aire que ens envolta. Aquest pes es diu «pressió 
atmosfèrica»; si és alta indica bon temps, i viceversa. Si 
aquest canvi de pressions és ràpid i brusc, en poques 
hores tindrem fortes tempestes, ruixats i vent fort; ara 
bé, si és lent, tindrem pluges continuades durant uns 
quants dies.

El pluviòmetre és l’instrument que ens serveix per a me-
surar la quantitat d’aigua de pluja que cau en un indret. 
El que tenim instal•lat també ens permet de mesurar la 
durada, el ritme i la intensitat de les precipitacions

També disposem de dos termohigròmetres, un d’interior 
i un d’exterior, formats per un termòmetre –que, com ja 
sabem, mesura temperatures– i d’un higròmetre, que 
serveix per a determinar el grau d’humitat existent a 
l’atmosfera. Aquest és l’instrument més delicat, i el seu 
emplaçament s’ha de triar amb cura, lluny de fons de 
calor i protegit dels raigs directes del sol. Per això tenim 
sovint la imatge de la típica estació meteorològica a dins 
d’una gàbia blanca, que acostuma a ser una estructura 
de fusta amb parets fetes de llistons semblants als d’una 
persiana, els quals permeten la lliure circulació de l’aire. 
El color exterior és blanc; així s’absorbeix molta menys 
radiació solar.

Si desitjeu conèixer en temps real les dades meteoro-
lògiques que es recullen a l’estació de Verges, visiteu la 
pàgina web de l’associacio DYA (www.grn.es/dyagirona) 
i cliqueu a la secció de meteorologia. Els membres de  
DYA es fan càrrec de les tasques de manteniment, se-
guiment i arxiu de totes les dades que genera l’estació, 
i, per descomptat, us atendran en qualsevol consulta 
que us interessi fer.




