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Dades i més dades
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Tenim males notícies pel que fa a l’estació meteorològica 
municipal (http://www.grn.es/dyagirona/meteo/dya.htm). 
Primer va ser una fallada en el penell de l’anemòmetre, 
que és el que ens diu la direcció del vent; posteriorment 
un dels llamps que va malmetre algunes instal·lacions 
vergelitanes també va passar factura a aquesta estació. 
Actualment està fora de servei, en fase de tornar a estar 
operativa al més aviat possible; provisionalment tenim 
activa una altra estació automàtica a Verges (http://www.
grn.es/dyagirona/verges/viii.htm), amb dades tan fiables 
com les de la municipal. Val a dir que aquesta ens ha 
salvat la pell pel que fa a la continuïtat de les dades.

Vull aprofitar aquestes quatre ratlles per a parlar precisa-
ment de la continuïtat en les dades, ja que és essencial a 

Quin estiu!... Ha estat més calorós del que pot semblar. 
Realment aquest any hem tingut una màxima de 37,1ºC 
el dia 27 de juliol; però no tan sols això ens fa afirmar la 
contundència de l’estiu, sinó que, amb les dades diàries 
a la mà, trobem que des del dia 21 de juny fins a l’11 
d’agost les màximes no van baixar de 30ºC, consecuti-
vament, dia rere dia.

A més, hem registrat un total de 29 nits tropicals, cosa 
que vol dir que a la nit no hem baixat de 20ºC.

Pel que fa a la pluviometria, el mes de maig es queda 
amb 15,5 mm; 0 mm el mes de juny; 1,2 mm el juliol, i 
el mes d’agost, amb les tempestes que van deixar 54,2 
mm, ronda la mitjana. Ens ha mig salvat la temporada 
el setembre, amb 167,5 mm i, és clar, l’octubre, amb un 
total de 119 mm (recordem que el dia 18 ja vam recollir 
87 mm de pluja).

l’hora de donar una certa fiabilitat climàtica, i en estacions 
meteorològiques, tant professionals com «aficionades», 
només es comença a donar rigor climàtic a les sèries de 
més de trenta anys de dades. El motiu és molt simple: 
s’ha triat aquesta fita de trenta anys per a obtenir una 
mostra creïble d’un punt geogràfic en concret; com més 
anys millor; menys anys podrien veure’s compromesos 
per una època molt seca o abundant en pluges.

També és important que tots els observadors meteo-
rològics duguin a terme un mínim de tres observacions 
diàries, amb la lectura dels instruments meteorològics 
manuals. Aquesta tasca requereix una constància que, 
amb els hàbits de vida actuals i un horari laboral en 
molts casos poc flexible, s’ha convertit pràcticament 
en impossible.

Per sort, l’electrònica i les noves tecnologies han aportat 
una solució a la continuïtat en l’observació de l’atmos-
fera; vet aquí la importància d’aquestes estacions. Tot i 
això, continuem tenint aquesta manca de dades pel que 
fa al temps passat.

Avui em permetré, doncs, la llicència de demanar la 
vostra col·laboració: en cas que tingueu dades meteoro-
lògiques de qualsevol tipus de la nostra vila, encara que 
us semblin inconnexes (aquella llibreta on heu apuntat si 
han plogut tants litres tal dia, etc.), feu-nos-ho saber; això 
és or pur a l’hora de poder tenir referències climàtiques 
del nostre entorn.

Podeu enviar un correu electrònic a dyagirona@girona.
com o bé trucar al 972 780 503 i quedem una estona.

Moltes gràcies a tothom!
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