Nevada dels dies 12 i 13 de gener de 1985
A finals de desembre de 1984 es va iniciar una entrada de vents del sector de
tramuntana, amb temperatures cada cop més baixes. Pels vols de Reis d'aquell gener de
1985 hi ha haver nevades en punts de la Costa Central i zones properes. En dies
posteriors la cosa no va millorar; a la nostra zona, però, el vent que bufava destacable,
amb humitat més aviat baixa, feia que els núvols seguessin escassos.
A partir del dia 10, però els vents s'anaven afeblint i, les baixes temperatures
ambientals i en alçades mitjanes de la troposfera, amb un mar que es trobava a 13 ºC, va
provocar la formació d'una petita depressió a la zona nord-occidental de la Mediterrània.
El dissabte, dia 12 de gener de 1985, quan tot just començava a clarejar va
començar a nevar; ho va fer, de manera pausada, però durant moltes hores: fins gairebé
el migdia del dia 13.
La temperatura rondava els 0ºC a la mateixa costa: el dia 12 la màxima a l'Estartit
va ser de +1,6 ºC i la mínima de -1,3 ºC, i el dia 13, +2,4 i -0,5 ºC respectivament.
Val a dir que va ser un dels episodis amb temperatures més baixes de les darreres
dècades del segle XX; les temperatures baixes van durar molts dies. La fredorada va
culminar a mitjans de mes: en una de les estacions de l'Estartit, el dia 15 va ser el més
fred d'aquell mes: la màxima temperatura va ser de -0,1 ºC i la mínima, de -7,1 ºC, la
temperatura més baixa enregistrada des del 1970. El dia 9 d'aquell mes la mínima va ser
a l'Estartit de -3,5 ºC, però amb una humitat baixíssima, l'aigua que els cops de mar
esquitxaven les roques de la zona del Cap de la Barra, quedava glaçada amb uns 2 cm.
de gruix.
La quantitat de precipitació recollida va ser d'uns 20 mm., quedant un gruix de neu
d'uns 18 cm. a l'Estartit, uns 22 en parts altes de Torroella i uns 30 en punts del Montgrí.
Amb les baixes temperatures la neu va persistir durant mols dies: una setmana
després de la nevada, encara hi havia clapes de neu en molts punts.

Meteograma de les dues primeres setmanes de gener de l'any 1985: es pot veure
com els vents del sector de tramuntana (color vermell a la gràfica) van persistir durant
tots aquells dies, en moltes ocasions amb força superior a 6.

Mapa de superfície i 850 hPa del 8 de gener de 1985, a 18h.U.T.C. Es pot veure
com la isoterma de -15ºC a 850 hPa la tenim a sobre. Font: wetterzentrale.de
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