10 anys de la ventada
El 24 de gener de 2009 va marcar un abans i un després en els avisos de
perill per intensitat de vent a casa nostra. Fins aquell dia els forts vents eren
patrimoni del Pirineu, Empordà i Vall de l’Ebre. Aquell 24 de gener ho va canviar
tot. Una depressió es va aprofundir sobtadament al Cantàbric va canalitzar el
vent de ponent a pràcticament a tot Catalunya. Els cops de vent superiors als
100km/h es van estendre en moltes comarques. El dia abans el Servei
Meteorològic de Catalunya va emetre els seus avisos per cops de vent superiors
als 90km/h amb una probabilitat elevada. Els avisos meteorològics es van
complir i el que no es sabia és de l’enorme vulnerabilitat de l’home davant
d’aquest fenomen.
La desgràcia va fer que 4 nens morissin en caure una paret quan
s’entrenaven sota cobert justament per resguardar-se del vent. El mateix vent
va fer caure la paret portant el fatal desenllaç. Va haver en total 8 morts a
Catalunya aquella jornada que cal sumar 5 més a la resta d’Espanya.
A sota, esquerra, podeu veure els cops de vent màxims a Catalunya amb
un dels cops més destacables mesurats a l’aeròdrom d’Òdena 139km/h. A la
dreta teniu el mapa isobàric de les 6h TU del dia 24. La depressió anomenada
“Klaus” havia disminuït la seva pressió en el centre fins a 30hPa en 24h.
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Avui, el vent torna a ser notícia, però, per sort lluny dels cops de vent
d’aquell 24 de gener de 2009 quan el vent va passar a ser una situació
meteorològica de perill fora de les zones habituals.
Pel que fa a la meteorologia d’aquests dies, el moviment meteorològic
que va començar el dijous de la setmana passada, ens ha porta dies d’hivern.
De moment la situació ha de durar uns quants dies més.

Dades de la comarca – Setmana del 16 al 22 de gener
Població

Màx
( ºC )

Dia

Mín
( ºC )

Dia

Precipitació
(mm)

Pujalt (750m)

5,9

16

-3,8

22

9,1

Montbui poble (407m)

13,1

16

-2,1

22

13,5

Pinedes de l’Armengol (550m)

12,3

16

-1,8

22

14,5

Igualada–Àuria–Les Comes (330m)

14,8

16

-1,3

19

11,7

Tous – El Sol (463m)

12,4

16

-2,7

22

12,6

Fonts: Montbui poble  Enric Barrufet. Pujalt  Observatori de Pujalt.
Pinedes de l’Armengol  JM Llenas. Igualada – Àuria  Àuria Fundació.
Tous Jordi Pujadó

Astronomia: Sol dijous 24: Sortida 8:10h. Posta 17:58h. Lluna plena: Dilluns 21 de gener.
Efemèride: 24 de gener de 2009: neix la XOM, “Xarxa d’Observadors Meteorològics” del SMC.

Previsió pels propers dies a l’Anoia
DIJOUS 24:

Matí

Tarda

DIVENDRES 25:

Matí

Tarda

DISSABTE 27:

Matí

Tarda

El dia serà assolellat i molt ventós. Els
cops més intensos s’esperen a la primera
meitat del dia amb cops màxims que podrien
superar els 80km/h. Les temperatures seran més
baixes. Ambient de ple hivern.
El dia serà totalment assolellat amb
temperatures a primera hora que seran més
baixes. Glaçades intenses. Al llarg del dia, però,
la temperatura pujarà clarament respecte dies
anteriors.

El dia serà assolellat amb la presència
d’alguns núvols que seran en general poc
abundants. Les temperatures al matí seran més
elevades. Cap a les hores centrals del dia es
mantindran
les
temperatures
respecte
divendres.
Incertesa total en la predicció per diumenge. El moviment continuarà i és
difícil preveure l’estat de l’atmosfera a més de 72h vista. Us recomanem que
seguiu les actualitzacions a www.observatoridepujalt.cat
Si vols rebre aquesta predicció el dimecres, envia un e-mail a: albertborras@gmail.com
Consulteu les actualitzacions a: www.observatoridepujalt.cat
www.facebook.com/observatori

Bon cap de setmana!
Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt
junt amb AstroAnoia i GAME.
Per visites, observacions astronòmiques i cursos:
93 869 80 22 - 620 136 720
observatoripujalt@gmail.com

