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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 

Resum meteorològic del 2013 a Sant Julià de Vilatorta 
 

A continuació us adjuntem el resum meteorològic per mesos de l’any 2013 a Sant Julià de 
Vilatorta: 
 
GENER 
El primer mes de l’any es van registrar temperatures fredes la majoria de dies, tot i que sense 
arribar a valors extraordinaris. Les temperatures mínimes van oscil·lar entre els 2ºC i els 4ºC 
negatius i la mitjana absoluta de les mínimes va ser de -1,8ºC. La precipitació va ser poc destacable 
amb només 19,6 mm. També va caure una lleu nevada el dia 22 sense més conseqüències. 
 
Resum de gener 
Temperatura màxima: 16,8 / Temperatura mínima: -5,5 / Temperatura mitjana: 2,9 
Pressió màxima: 1033,1 / Pressió mínima: 977,3 / Pressió mitjana: 1011,1 
Humitat màxima: 98,7 / Humitat mínima: 24,7 / Humitat mitjana: 82,9 
Precipitació mensual: 19,6 mm / Velocitat vent màxima: 31,6 km/h 
 
 
FEBRER 
Aquest mes és generalment molt fred però el febrer del passat 2013 en va ser una excepció i es 
van registrar unes temperatures similars a les del gener i només amb una mínima de -7,1ºC, això 
sí, la més freda del 2013. La resta de dies, les mínimes van oscil·lar entre els 2ºC i 5ºC sota zero. 
Es van produir algunes nevades que van enfarinar el poble els dies 22 i 23. La precipitació més 
destacada d’aquest mes van ser el 26 mm. del dia 28 i bàsicament a la nit. 
 
Resum de febrer 
Temperatura màxima: 15,3 / Temperatura mínima: -7,1 / Temperatura mitjana: 3,7 
Pressió màxima: 1022,5 / Pressió mínima: 993,2 / Pressió mitjana: 1009,4 
Humitat màxima: 96,4 / Humitat mínima: 6,7 / Humitat mitjana: 67,9 
Precipitació mensual: 53,6 mm / Velocitat vent màxima: 77,7 km/h 
 
 
MARÇ 
Destaca la pujada general de les temperatures amb poques temperatures negatives i una clara 
sensació de primavera amb registres propers als 20ºC. Les precipitacions repartides al llarg de 15 
dies van deixar més de 126 mm en tot el mes. Una petita nevada insignificant a mitjans de mes ens 
recordava que l’hivern encara era present fent baixar la temperatura fins als -4,6ºC. 
 
Resum de març 
Temperatura màxima: 20,6 / Temperatura mínima: -4,6 / Temperatura mitjana: 8 
Pressió màxima: 1015,1 / Pressió mínima: 990 / Pressió mitjana: 1000,6 
Humitat màxima: 97,5 / Humitat mínima: 21,1 / Humitat mitjana: 74 
Precipitació mensual: 126,3 mm / Velocitat vent màxima: 43,9 km/h 
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ABRIL 
Temperatures màximes clarament de primavera, per sobre dels 20ºC molts dies. També cal 
destacar les precipitacions, un altre cop amb més de 125 mm. repartits en 12 dies, això si, amb un 
parell de  tempestes amb calamarsa a primers de mes i més de 30 mm. de pluja en un sol dia. 
 
Resum d’abril 
Temperatura màxima: 25 / Temperatura mínima: -1,6 / Temperatura mitjana: 10,5 
Pressió màxima: 1020,7 / Pressió mínima: 991,1 / Pressió mitjana: 1009 
Humitat màxima: 97,5 / Humitat mínima: 13,9 / Humitat mitjana: 70 
Precipitació mensual: 126,9 mm / Velocitat vent màxima: 61,9 km/h 
 
 
MAIG 
Aquest mes va destacar per unes temperatures molt suaus. Va haver-hi rosada gairebé cada dia del 
mes, que juntament amb els prop de 90 mm. de precipitació van ser una bona aportació a la 
humitat del terra. El temporal entre els dies 16 i 18 van provocar precipitacions importants, amb 
calamarsada inclosa, i una notable baixada de la pressió atmosfèrica. A aquestes alçades d’any, el 
balanç hídric (la relació entre temperatures, evapotranspiració i precipitacions) encara era 
favorable. A partir de maig, aquest balanç ja seria negatiu fins al novembre. 
 
Resum de maig 
Temperatura màxima: 24,4 / Temperatura mínima: 1,7 / Temperatura mitjana: 11,9 
Pressió màxima: 1017,1 / Pressió mínima: 993,8 / Pressió mitjana: 1008,6 
Humitat màxima: 96,7 / Humitat mínima: 19,3 / Humitat mitjana: 74,1 
Precipitació mensual: 89,4 mm / Velocitat vent màxima: 42,5 km/h 
 
 
JUNY 
Va ser un juny poc calorós fins el punt no arribar als 30ºC cap dia del mes. També va ser un mes 
amb poca pluja però amb molts dies de rosada. Només van destacar el 24 mm. de pluja del dia 21 
en poca estona. 
 
Resum de juny 
Temperatura màxima: 29,7 / Temperatura mínima: 5,6 / Temperatura mitjana: 17,4 
Pressió màxima: 1020,2 / Pressió mínima: 1003,6 / Pressió mitjana: 1013,2 
Humitat màxima: 96,1 / Humitat mínima: 18,3 / Humitat mitjana: 66,9 
Precipitació mensual: 57,5 mm / Velocitat vent màxima: 36,6 km/h 
 
 
JULIOL 
Al juliol ja es va viure la calor de ple estiu amb màximes de gairebé 33ºC i molts dies a prop o per 
sobre dels 30ºC. També es van comptabilitzar molts dies de tempesta i un total de 16 dies de pluja 
que van deixar prop de 70 mm., fet que dóna una idea de com estava d’alterada l’atmosfera, amb 
diverses calamarsades i una pedregada, uns fenòmens que predominen clarament a l’estiu. 
 
Resum de juliol 
Temperatura màxima: 32,9 / Temperatura mínima: 12,6 / Temperatura mitjana: 21,2 
Pressió màxima: 1021,1 / Pressió mínima: 1005,4 / Pressió mitjana: 1014,5 
Humitat màxima: 96,5 / Humitat mínima: 16,7 / Humitat mitjana: 66,9 
Precipitació mensual: 66,8 mm / Velocitat vent màxima: 52,2 km/h 
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AGOST 
L’agost va estar marcat per les precipitacions, fet que feia pensar que seria un any poc estiuenc, 
com així va ser. Van ploure 12 dies del mes recollint un total de 138 mm., i destacant algunes 
tempestes. Pràcticament plovia cada dia una mica i en general es vivia un ambient molt poc 
estiuenc. Aquesta dinàmica va mantenir les temperatures màximes per sota de l’habitual, com ho 
demostra que la màxima més alta va ser “només” de 32,5ºC. La tarda-nit del dia 24 es va produir 
un tempesta espectacular que va deixar gairebé 50 litres en només una hora. 
 
Resum d’agost 
Temperatura màxima: 32,5 / Temperatura mínima: 11,5 / Temperatura mitjana: 20,3 
Pressió màxima: 1018,7 / Pressió mínima: 1005,8 / Pressió mitjana: 1013,7 
Humitat màxima: 96,9 / Humitat mínima: 18,3 / Humitat mitjana: 71,2 
Precipitació mensual: 138,6 mm / Velocitat vent màxima: 43,2 km/h 
 
 
SETEMBRE 
El mes de setembre va continuar amb la mateixa tònica que l’agost; temperatures molt suaus per 
l’època i ni tan sols un dia per sobre dels 30ºC, fet poc usual a la nostra població.  
 
Resum de setembre 
Temperatura màxima: 29,2 / Temperatura mínima: 8,5 / Temperatura mitjana: 17,1 
Pressió màxima: 1020,8 / Pressió mínima: 1000,9 / Pressió mitjana: 1013 
Humitat màxima: 96,7 / Humitat mínima: 22,9 / Humitat mitjana: 75 
Precipitació mensual: 41,5 mm / Velocitat vent màxima: 29,8 km/h 
 
 
OCTUBRE 
Les temperatures d’octubre també van ser molt suaus i només amb alguna temperatura mínima 
prou fresca. També es van comptabilitzar molts dies de rosada, també alguna tempesta, però en 
general poca precipitació. En total 31,4 mm. 
 
Resum d’octubre 
Temperatura màxima: 27,4 / Temperatura mínima: 3,5 / Temperatura mitjana: 14,8 
Pressió màxima: 1018,6 / Pressió mínima: 1004 / Pressió mitjana: 1013 
Humitat màxima: 97 / Humitat mínima: 16,8 / Humitat mitjana: 78,6 
Precipitació mensual: 31,4 mm / Velocitat vent màxima: 50,7 km/h 
 
 
NOVEMBRE 
Destaquen els gairebé 100 mm. de precipitació mensual i els 48 mm. caiguts en un sol dia. A mig 
mes ja es van registrar les primeres temperatures fredes i cap a finals de més ja es va arribar als 
6ºC negatius, en un episodi de més de deu dies seguits amb temperatures per sota dels zero graus. 
 
Resum de novembre 
Temperatura màxima: 22,4 / Temperatura mínima: -5,8 / Temperatura mitjana: 6,8 
Pressió màxima: 1022,6 / Pressió mínima: 993,8 / Pressió mitjana: 1009,9 
Humitat màxima: 97,8 / Humitat mínima: 16,7 / Humitat mitjana: 75,1 
Precipitació mensual: 94,3 mm / Velocitat vent màxima: 58 km/h 
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DESEMBRE 
Al desembre ja es va viure el fred propi de ple hivern. Vam tenir un total de 24 dies amb 
temperatures negatives i gelades intenses, tot i no assolir les mínimes habituals en aquesta època. 
Va ser un mes amb poca precipitació, 10,5 mm., però tot i així es va acabar l’any amb 837 mm. que 
van ser prou repartits. Balanç hídric de novembre i desembre equilibrat entre les temperatures i 
les precipitacions. 
 
Resum de desembre 
Temperatura màxima: 16,6 / Temperatura mínima: -5,9 / Temperatura mitjana: 3 
Pressió màxima: 1027,7 / Pressió mínima: 987,9 / Pressió mitjana: 1017,1 
Humitat màxima: 99 / Humitat mínima: 33,2 / Humitat mitjana: 83,2 
Precipitació mensual: 10,5 mm / Velocitat vent màxima: 37,8 km/h 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sant Julià de Vilatorta, 19 de gener del 2014 
 
 
 



Web: www.meteovilatorta.cat  /  E-mail: observatori@meteovilatorta.cat  /  Twitter: @meteovilatorta 
Coordenades geodèsiques: 41º 55’ 34” 38N - 2º 19’ 03” 28E   /   UTM  X=443418.0  Y=4641809,4 Fus=31  

 

 

 


