
Pluviometria tardor de 2020 
 

 

 

1 de gener a 31 de desembre de 2019 
 

• Diumenge 19 de gener de 2020, a les 5 de la vesprada hem registrat 29 litres per metre 

quadrat. Si les previsions estan encertades ens queden tres o quatre dies més de temporal. 

• Dimarts 21 de gener a les 10 del matí: des de diumenge 42 litres caiguts bàsicament en 

esta nit passada. 

• Dimarts a les 6 de la vesprada, 37 litres més. Total del temporal, 108 l/m2. 

• Des de la matinada del dilluns 16 de març a la del dimecres 18 hem registrat 50 litres 

exactes. Veurem si la primavera és generosa en aigua, de moment ja dóna per adobar el 

secà… 

• En la nit de dissabte a diumenge 22 de març, 4,5 l/m2. 

• Entre el diumenge i fins dilluns a les 10 del matí, 42 litres. 

• A les 13:40 mirem el medidor: en mitja hora han caigut 42 litres més! 

• A les 11:20 del matí del dimarts 24, només 4 litres més, però la previsió preveu aigua per a 

hui i per a demà. 

• A les 6 de la vesprada, 4 litres més. 

• Dimarts 31 de març de 2010: a les 9:52 havien caigut 51 litres; a les 14:49, altres 37, i a les 

20:11, 11 litres més. Total, 99 l. 

• El total del mes de març de 2020, 245’5 l/m2. 

• Matinada del 31 de març a l’1 d’abril, 44 litres. 

• Dijous 2 d’abril, a les 19:40 de la vesprada, 7 litres. 

• En la matinada del 13 al 14 d’abril, 7 litres. 

• A les 11:30 AM del dimecres 15 d’abril, 4 litres caiguts. 

• A les 7:50 PM del dimecres 15 d’abril, 21 litres més. 

• Dissabte 18 d’abril, a les 19:30 h, 10 litres. 
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• Diumenge 19, a les 13:30, 21 litres. 

• Dimarts 21 d’abril, a les 10 de la nit, 6 litrets caiguts. 

• Dimecres 22 d’abril, a les 10 PM, 2 litres. 

• El dijous 14 de maig cauen 19 litres. 

• Dijous 4 de juny cauen 6,5 litres. 

• Diumenge 7 de juny, 11 litres amb pedres de 2 cm. Vorem el mal que fa al camp… 

• En la nit de diumenge 7 a dilluns 8, 21 litres. 

• Dimarts 16 de juny de 2020, 15 litres. 

• Divendres 28 de juliol de 2020, 5,5 l/m2. 

• Dissabte 29 de juliol, 4 litres. 

• Dimecres 9 de setembre, 15 litres. 

• A les 11 del matí del divendres 18 de setembre havien caigut 7 litres. 

• En la nit del divendres 18, 5 litres més. 

• En la vesprada del divendres 2 d’octubre de 2020, 8 litres. 

• Dimecres 4 de novembre, a les 9:30 del matí hem registrat 24 litres caiguts. 

• Dimecres 4 de novembre a les 14:3, 27 litres més, en total hui 51 l/m2, tindrem saoneta. 

• Dimecres 4 a les 21:15, 9 litres més: en total, 60 litres, i segueix. 

• A les 9 i mitja del matí de dijous 5 de novembre de 2020 portem 41 litres. En total, 101. 

• A les 3 i mitja de la vesprada, 5 litres més; total 106. 

• A les 13 hores del dijous 26 de novembre, 7 litres, i dóna aigua per als dies següents. 

• A les 5 de la vesprada del divendres 27, 28 litres (total del temporal, 35). 

• A les 11 del matí del dissabte 28, 34 litres més; total, 69 litres. 

• En la nit del 28 al 29, 4 litres més. Total del temporal, 73 litres. 

• Divendres 11 de desembre, 5 litres. 

 


