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M e t e o r o l o g i a

Un juliol que semblava un octubre, un setembre que 
era més aviat un agost, i no parlem del principi d’oc-
tubre: ja ens vèiem tots menjant gelat de castanya! 
Doncs res, no passa res d’estrany: ni tenim el canvi 
climàtic ja enguany, ni ha passat cap cometa massa a 
prop, ni hi ha cap confabulació interplanetària. 

El que ha passat té un nom: clima mediterrani; és 
la cosa més normal del món i no ens ha d’estranyar 
ni preocupar més enllà dels estralls que puguin cau-
sar els dies i dies sense pluja, o les tamborinades, 
com la de la Festa Major del Roser. És el que té lloc 
quan a la nostra zona es crea el que segur que heu 
sentit a dir més d’un cop, un bloqueig anticiclònic, 
combinat amb el ja conegut per tothom anticicló de 
les Açores, que, per rematar-ho, aquest any ha estat 
un pèl contorsionista. 

Vegem les dades del període maig-octubre. Tan bé 
que havíem començat la primavera, i arriba el maig i 
punxem amb 29 mm i el juny amb 43 mm, i pel juliol, 
un dels mesos que típicament són més secs, i 108 
mm pràcticament en dos dies! L’agost s’ha mantin-
gut en la línea de sec, amb 9 mm, i el conjunt de la 
tardor no és que hagi estat gaire generòs.

Pel que fa a temperatures, el 21 d’agost guanya, 
amb 34ºC, però és important que ens fixem que el 
juliol va estar per sota de les mitjanes i, en canvi, el 
setembre i l’octubre van estar-ne per sobre. De nits 
tropicals (recordeu la mínima, > 20ºC), tan sols 13, i 
de dies amb temperatura per sobre de 30ºC, 22.

Fenòmens poc habituals (i 3)
En aquest darrer capítol de fenòmens poc habituals 
parlarem de pluges. Evidentment, tots sabem què 
és la pluja, però i la pluja gelant? Doncs mireu, és 
un tipus de precipitació en forma d’aigua líquida en 
el que s’anomena subfusió (temperatura inferior a 
zero), que en entrar en contacte amb el terra, o fins i 

Què coi passa?
tot amb objectes (cotxes, arbres, bancs...) es conge-
la de manera instantània i forma una capa de gel que, 
si no hem vist la precipitació, es pot confondre amb 
una glaçada ordinària. Si aquesta aigua es congela al-
gun temps, després, per breu que sigui, ja no podem 
anomenar-la pluja gelant.

No l’hem de confondre mai amb l’aiguaneu, que 
podem definir com a precipitació uniforme de neu a 
mig fondre o de neu i aigua barrejada. De fet, des de 
la nevada seca fina fins a la pluja líquida, hi ha tots els 
graus de transició: cristalls humits, flocs molls, neu 
barrejada amb aigua... En el cas concret de l’aigua-
neu, la temperatura se situa lleugerament per sobre 
de zero, i acostuma a ser fàcil, a simple vista, obser-
var la diferència entre l’aigua i els cristalls de glaç.

I d’un extrem fred i blanc, a l’oposat, la pluja de 
fang. De fet, és una pluja normal i corrent que ar-
rossega partícules de pols en suspensió. L’origen 
d’aquestes partícules el trobem en les tempestes 
de sorra del desert, típicament del nord d’Àfrica en 
el nostre cas. Són transportades a grans alçades i 
poden romandre durant dies i recórrer centenars de 
quilòmetres, en funció dels vents en alçada. Durant 
els episodis d’aquest fenomen, el cel pot presentar 
una tonalitat marronosa o groguenca, fruit de la prò-
pia pols en suspensió.

Com sempre, us recordem que teniu totes les da-
des meteorològiques de Verges actualitzades cada 
cinc minuts a www.meteoverges.cat , i també a la 
plana web del Servei Meteorològic de Catalunya 
www.meteo.cat a la secció de la XOM. També podeu 
trobar prediccions i informació diària a www.facebo-
ok.com i buscar Meteo Verges.
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