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

HIVERN «DESCAFEÏNAT» 
Sí, sí, descafeïnat! No és que hagi fet gaire fred: si 
mirem el mes de gener, està només unes dècimes 
per sobre respecte a l’any anterior; febrer i març, més 
d’un grau i mig, i abril se’n desmarca d’una manera es-
candalosa, amb 3ºC més. Per això no ens ha de sobtar 
que el dia 8 d’abril, amb una màxima de 30,1ºC, sigui 
el registre més alt que s’hagi donat mai (des que te-
nim dades fiables) si ajuntem els mesos d’abril i fins i 
tot de maig.

Pel que fa a aigua, el desembre, més aviat sec, amb 
19 litres; un gener normal, amb 66 litres i, per a anar al-
ternant..., el febrer, extremadament sec, amb 8 litres, 
la major part dels quals no de pluja, sinó de rosades 
matinals, i per sort un episodi el mes de març, que 
vam tancar amb 135 litres.

Com sempre i per acabar el resum d’aquests mesos, 
comentar-vos que la ratxa màxima de vent registrada 
fou de 85,3 km/h el dia de Sant Esteve del 2010. La 
temperatura mínima va ser el dia 23 de gener d’en-
guany, amb -4,3ºC, amb un total de només 12 dies de 
glaçada entre el desembre i l’abril.

Voldria aprofitar aquestes ratlles per a agrair als 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut-Escola de Verges, 
i als mestres, la seva paciència i curiositat en la visita 
del passat mes de febrer a l’estació meteorològica ofi-
cial de Verges, on van poder veure la feina diària dels 
observadors, i espero haver satisfet la seva curiositat. 
Per a mi va ser una experiència fantàstica.

Fenòmens poc habituals (2)
En el número anterior vàrem parlar d’halos i de coro-
nes; avui parlarem del fenomen de la irisació, que es 
tracta d’una coloració amb unes tonalitats molt sem-
blants a les de l’arc de sant Martí, que adquireixen els 
tels de núvols mitjans o alts. De fet, es produeix quan 
els raigs de llum, solar o lunar, travessen els cristalls 
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de gel que formen aquest tipus de núvols i fan que 
aquesta llum provoqui una difracció i esdevingui de 
diferents tonalitats. S’acostumen a veure a les vores 
dels núvols, sovint amb predomini de tonalitats verdes 
i roses, de manera que provoquen unes bandes paral-
leles als núvols.

Un dels fenòmens més curiosos i fascinants, però 
no per això difícil de poder observar, és els paraheli, 
altrament anomenat «fals Sol». Es tracta d’una taca 
blanquinosa que podem observar a banda i banda del 
Sol, i a la mateixa altura, en condicions de cels coberts 
de núvols alts.

De fet, en moltes ocasions, quan veiem un halo so-
lar, el més probable és que hi hagi un paraheli, que en 
el cas que el Sol sigui baix es troba a uns 22º a l’es-
querra i la dreta de l’astre rei. Si aquest és alt, llavors 
el paraheli se situa una mica més allunyat.

Pel que fa a la Lluna, també pot donar aquest feno-
men; llavors l’anomenem paraselene, però aquest sí 
que és molt rar de poder observar.

Altres variacions del mateix fenomen són l’antiheli, 
una taca arrodonida que rarament es veu i que apareix 
al costat oposat del Sol i a la seva mateixa alçada, i 
també el parantheli, format per una taca lluminosa de 
diàmetre un xic superior al Sol, que apareix per sobre 
d’aquest, just a la mateixa vertical.

En la propera revista continuarem parlant d’aquests 
fenòmens, i us animo que observeu el cel sempre que 
hi hagi núvols prims: aquells tels que emblanquinen tot 
l’horitzó acostumen a portar-nos grans espectacles.

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 pla-
na web del Servei Meteorològic de Catalunya www.
meteo.cat, a la secció de la XOM.
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