
Pluviometria tardor de 2019 
 

 

 

1 de gener a 31 de desembre de 2019 
 

• Passem un hivern anormalment sec. TOTAL HIVERN 2018/19: 0 l/m2 

• Comencem la primavera de forma esperançada: entre ahir, 31 de març, i les primeres 

hores d’abril han caigut 48 litres, una meravella per al camp! 

• Dimarts 2 d’abril, 4 litres. 

• Dijous Sant, 18 d’abril, va començar a ploure a les 3 PM i a les 10 PM portàvem 19 litres. 

• Divendres Sant, 19 d’abril, a les 10 matí jan caigut 91 litres, + 19 d’ahir són 110 l/m2!! I 

continua plovent! A l’abril, aigües mil, i també “A l’abril cada gota val per mil”. 

• Durant la resta de divendres, 9 litres més. 

•  

 

La rambla en l’engolidor dels terrers de Sant Joan 

• Dissabte Sant, 20 d’abril, fins a les 7 de la vesprada, 4 litres. Total del temporal: 123 litres. 

• Última medició: dilluns de Pasqua, a les cinc de la vesprada, 5 litres més. Total del 

temporal: 128 litres. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 12 23 3 14 25 8 19 30 10 21 2 13 24 4 15 26 7 18 29 9 20 31 11 22 3 14 25 5 16 27 8 19 30

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBRE

48

4

19
28

45
10
52

12
16

23

8

37

6 3

52

9

20

4 3

22

2

71

83

14

2019

https://artanapedia.files.wordpress.com/2019/04/whatsapp-image-2019-04-20-at-12.23.00.jpeg


•  

Els dos assuts de l’Ermita, dilluns de Pasqua, 22 d’abril de 2019, a la 1 del migdia. 

 

• Dissabte 18 de maig, 10 litres. 

• Diumenge 19 de maig, 5 litres en una ramassada a mitjan vesprada. 

• Dissabte 18 de maig, 10 litres. 

• Dimarts 21 de maig, 2 litrets. 

• Divendres 24 de maig, 12 litres. 29 litres caiguts en una setmana, suposem que el camp 

s’haurà alegrat, més allà de matar la pols. 

• Entre diumenge 7 i dilluns 8 de juliol de 2019, cauen 16 litres i refresquen l’ambient per 

unes hores. 

• Sorpresivament, en la vesprada del divendres 26 de juliol cauen 23 litres de pluja. 

• Dimecres 21 d’agost, 8 litres que refresquen l’ambient. 

• En la matinada del 26 al 27 d’agost, entre les 3 i les 4 hores han caigut 27 litres. Per la 

vesprada n’han caigut 10 més, en total 37 litres. 

• Matinada de l’1 al 2 de setembre, 6 litres caiguts. 

• Matina de dissabte 7 a diumenge 8 de setembre, 3 litrets. 

• Hui, dimecres 11 de setembre, a les 9 del matí ja han caigut 25 litres. Estem en alerta de 

pluja i vent per Gota freda (ara li diuen DANA: Depressió Aïllada en Nivells Alts). 

• A les 19:00 hores del dimecres 11 de setembres havien caigut 27 litres més, en total portem 

52 litres i diuen que continuarà la pluja. 

• Dijous 12 de setembre, a les 9:00 del matí, 6 litres més. 

• Dijous 12 de setembre, a les 9:00 de la nit, 3 litres, que sumen en total 61 litres. Bona 

saoneta. 

• A les 6 de la vesprada del divendres 13 havien caigut 6 litres, i a les deu de la nit 14 més; 

en total, sumàvem 20 litres. 

• El matí del dissabte 14 de setembre, 4 litres més. Si no continua plovent, el total del 

temporal seria de 85  l/m2, que és una bona manera de despedir l’estiu. Segur que la 

muntanya, el camp i tots els cultius en general ho agraeixen. 

• En la matinada de dimecres 9 a dijous 10 d’octubre, han caigut uns escasíssims 3 litres 

per metre quadrat. 

• Dimarts 22 d’octubre a les 17:00 h, 22 l/m2 

• Dilluns 2 de desembre de 2019, 2 l/m2, dimarts continua plovent però amb quantitats 

inapreciables. 
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• En la matinada del dimarts 3 al dimecres 4, i fins a les 10 del matí, cauen 60 l/m2; fins a les 

17:30, 11 litres més. En total, i provisionalment, esta setmana han caigut 73 litres llargs. 

• La nit del dimecres a dijous 5 de desembre, 77 litres caiguts. En total, de moment, 150 

litres, una bona saonada. 

• Dijous 5, fins a les sis de la vesprada han caigut 6 litres. 

• La nit de dijous a divendres, 14 litres. TOTAL del TEMPORAL: 170 litres molt ben caiguts. 

 

 


