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El mes d’abril ha estat càlid a fons de vall i normal en precipitacions
El mes d’abril s’ha caracteritzat per fortes
oscil·lacions de temperatura que de
mitjana
han
fet
registrar
unes
temperatures més altes del que és habitual
als fons de vall, mentre que ha estat fred
en alçada. Pel que fa a les precipitacions
han estat al voltant de les normals per
l’època de l’any.
Durant aquest mes, com és propi de la
primavera,
s’han
succeït
diferents
situacions meteorològiques que han
afavorit les precipitacions com també els
canvis de temperatura. L’abril es va iniciar
amb un episodi de precipitacions dèbils a la
meitat nord del país, a causa del flux de
nord-est associat a una pertorbació. A
continuació, entre els dies 3 i 6, una altra
pertorbació es va situar al sud-est de la
península i va donar lloc a l’episodi de
precipitació més important de l’abril, com
també dels últims cinc mesos. Durant
l’episodi la cota de neu es va situar per
sobre dels 1.700 metres.

Posteriorment, entre els dies 9 i 21 vam
estar sota la influència d’un sistema
depressionari situat sobre l’Atlàntic a l’oest
de la península. Aquest sistema anava
associat a una bossa d’aire fred en alçada i
generava un flux de sud i sud-oest tant a
nivells baixos com alts (presència del
corrent en jet). Aquests vents forts de
component sud en alçada no eren gaire
càlids a causa de l’aire fred associat a
aquest sistema de baixes pressions. Tot i
això les temperatures es van mantenir
suaus fins al dia 20. Va ser a partir del dia 21
quan, tant el sistema depressionari com el
corrent en jet, es van desplaçar cap a l’est i
van permetre l’arribada a Andorra de la
massa d’aire fred i que el vent girés a
component nord. Això va afavorir que:
primer, el dia 21, un front creués el país i
deixés precipitacions abundants, i segon,
que
les
temperatures
baixessin
progressivament, sobretot en alçada, a
partir del dia 22.

Figura 1: Mapes de la temperatura mitjana del mes d’abril del 2016 i de la diferència de la temperatura mitjana respecte
de la mitjana climàtica.
1: Els valors mitjans climàtics que s’han utilitzat s’han extret de l’Atles climàtic digital d’Andorra (Batalla et al., 2011). URL: www.acda.ad
Els criteris seguits a l’hora de comparar la precipitació acumulada (mm) i la temperatura mitjana (ºC) amb els valors mitjans climàtics del
període 1971-2000 són:
Qualificació

PPT total registrada segons la
mitjana climàtica

Qualificació

Molt sec
Sec
Normal
Plujós
Molt plujós

< 30%
Entre 30% i 90%
Entre 90% i 110%
Entre 110% i 190%
> 190%

Molt càlid
Càlid
Normal
Fred
Molt fred

2

Diferència entre la
temperatura mitjana i la
mitjana climàtica
> +3ºC
Entre +3ºC i +0,5ºC
Entre +0,5ºC i -0,5ºC
Entre -0,5ºC i -3ºC
< -3ºC
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Posteriorment, fins al dia 26, van dominar
les altes pressions. L’aire fred que ens havia
aportat el vent de component nord,
combinat amb les altes pressions ens va fer
registrar algunes matinades amb inversió
tèrmica en algunes valls del país. Finalment,
els últims 4 dies del mes ens va afectar una
nova pertorbació que va arribar pel nordest, les temperatures van patir un nou
descens i es van registrar precipitacions
arreu del país.
Temperatura
Durant aquest mes d’abril l’anomalia de
temperatura ha estat positiva als fons de
vall (superior a 1,5ºC), mentre a l’alta
muntanya la temperatura ha tendit a ser
normal o una mica més freda de l’habitual
(figura1). Per exemple a l’estació de Roc de
Sant Pere la temperatura mitjana del mes
d’abril ha estat de 9ºC, amb una mínima de
0ºC el dia 9 i una temperatura màxima de
21,8ºC el dia 19. Al llarg del mes s’han
registrat forts descensos de la temperatura
amb glaçades que alguns dies han arribat a
totes les cotes. L’episodi més fred es va
registrar els dies 8 i 9, amb mínimes que
van arribar a -13ºC a cotes superiors als
2500 m. Es va registrar un segon episodi
fred a finals de mes, entre els dies 24 i 27.
Durant aquests dies, coincidint amb el
domini de les altes pressions es van
registrar algunes inversions tèrmiques, amb

temperatures mínimes, a les valls del país.
Per contra, els dies més càlids del mes s’han
registrat entre el 18 i 20 d’abril, coincidint
amb la intrusió de les altes pressions que
provocaren un flux de vent del sud.
Precipitació
Pluviomètricament el mes d’abril ha estat
normal a molts punts del país (anomalia
propera al 100%). Tot i així, com es veu a la
figura 2, ha sigut més sec al nord-est del
país, sobretot a caus dels successius fronts
que han arribat des del sud-oest i han
afavorit que les precipitacions fossin més
dèbils en aquell sector (anomalia del 50%).
En aquest sentit, al Roc de sant Pere les
precipitacions han estat normals i s’han
acumulat 68,6 mm, quan la mitjana
climàtica indica que durant un mes d’abril
es registren 71,6 mm. L’episodi més
abundant de precipitació, els dies 4 i 5, va
ser provocat per la pertorbació que se
situava al sud-est de la península. Entre
aquests dos dies es van acumular 34 mm a
Aixàs i 28,6 mm l’estació del Roc de Sant
Pere. Pel que fa a les nevades, el mes d’abril
ha sigut generós: el mantell nival s’ha anat
alimentant i renovant diversos dies al llarg
del mes perquè durant els episodis de
precipitació el límit pluja-neu s’ha situat
sovint per sota de 2.000 m.

Figura 2: Mapes de precipitació acumulada durant el mes d’abril del 2016 i de l’anomalia de precipitació respecte de
la mitjana climàtica.
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Aquest butlletí té com a objectiu caracteritzar climàticament els períodes estudiats, cosa que es fa mitjançant
l’anàlisi de les dades que proporcionen les estacions meteorològiques automàtiques de FEDA, del CENMA-IEA i
del Servei Meteorològic del Govern. Aquestes dades passen prèviament un control de qualitat. Per elaborar els
mapes d’anomalies climàtiques de temperatura s’utilitzen les estacions de les quals es disposa del 80% de les
dades del període analitzat. Pel que fa a les anomalies de precipitació, no es considera una estació si no es
disposa de totes les dades de precipitació dels episodis significatius ocorreguts en aquesta estació.

Comissió Climàtica d’Andorra, maig del 2016
L’ús no comercial dels butlletins està autoritzat sempre que no se’n modifiqui el contingut i se’n citi la
font.
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Podeu trobar aquest butlletí i tots els anteriors al web www.meteo.ad, com també a www.cenma.ad
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