BUTLLETÍ CLIMÀTIC DE L’ANY 2008
Data del document: 20 de maig de 2009
L’any 2008 ha estat termomètricament normal i pluviomètricament normal o plujós a la
major part de Catalunya

INTRODUCCIÓ
Aquest informe té com a objectiu caracteritzar l’any 2008 mitjançant l’anàlisi de les dades de temperatura
i precipitació enregistrades a les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques
Automàtiques), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la qual cobreix de manera
homogènia gran part del territori català. Així, en una primera part, es presenta el resum general de l’any,
amb el balanç de temperatura i precipitació, i posteriorment se’n comenta l’evolució mensual amb
l’esment d’aquells fenòmens destacats que s’hagin produït.
En una segona part, s’analitza l’evolució històrica de la temperatura i la precipitació a partir de les dades
de l’Observatori de l’Ebre1 i de l’Observatori Fabra,2 dos observatoris de Catalunya que disposen de sèries
històriques amb dades que es remunten a l’inici del segle XX. La sèrie de l’Observatori de l’Ebre, situat a
Roquetes (Baix Ebre), s’inicia el juliol de l’any 1905, i la de l’Observatori Fabra, situat a Barcelona
(Barcelonès), l’agost de l’any 1913.
Finalment, es duu a terme una anàlisi de l’evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar,
mesurada a l’Estació Meteorològica de l’Estartit3. Aquest és l’únic indret de Catalunya on s’han pres
registres de la temperatura de l’aigua del mar durant un període llarg de temps (la temperatura
superficial de l’aigua es mesura des de 1969 i la temperatura a una fondària de 80 metres, des de 1973).
Els mesuraments es duen a terme a una milla a llevant de les illes Medes.
La informació del butlletí s’estructura de la manera següent:
1. Caracterització climàtica de l’any 2008
1.1 Resum general de l’any 2008
1.2 Balanç de la temperatura i la precipitació de l’any 2008 a tot Catalunya
1.2.1 Temperatura
1.2.2 Precipitació
1.3. Anàlisi mensual
2. L’any 2008 en relació amb dues de les sèries climàtiques més antigues de Catalunya
2.1 Evolució històrica de la temperatura i la precipitació anual a l’Observatori de l’Ebre i a
l’Observatori Fabra
2.1.1 Temperatura
2.1.2 Precipitació
2.2 Evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
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http://www.obsebre.es
http://www.fabra.cat
http://www.meteoestartit.cat
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Al llarg de tot l’informe, s’expressen la temperatura (T) en graus Celsius (°C) i les quantitats de
precipitació (PPT) en mil·límetres, mm, unitat equivalent a litres per metre quadrat.
Quan s’efectua la comparació entre la precipitació acumulada i la temperatura mitjana i els seus
corresponents valors mitjans climàtics4, s’adopten els criteris següents:

Qualificació
Molt sec
Sec
Normal
Plujós
Molt plujós

PPT total registrada
respecte de la mitjana
climàtica
< 30%
Entre 30% i 90%
Entre 90% i 110%
Entre 110% i 190%
> 190%

Qualificació
Molt càlid
Càlid
Normal
Fred
Molt fred

Diferència entre la
temperatura mitjana i
la mitjana climàtica
≥ +3 ºC
Entre +3 ºC i +0,5 ºC
Entre +0,5 ºC i -0,5 ºC
Entre -0,5 ºC i -3 ºC
≤ -3 ºC

En relació amb la temperatura mitjana d’un període, s’entén per anomalia la diferència entre aquest valor
meteorològic i el valor mitjà climàtic4 corresponent. En relació amb la precipitació acumulada durant un
període, s’entén per anomalia el percentatge d’aquest valor respecte del valor mitjà climàtic4
corresponent.
El SMC vol agrair a l’Observatori de l’Ebre, a l’Observatori Fabra i a l’Estació Meteorològica de l’Estartit la
cessió de les dades i el suport facilitat tant en relació amb l’obtenció de les sèries de dades com en
l’obtenció de la informació necessària per valorar la qualitat i l’homogeneïtat de les sèries climàtiques
pertinents.

4

Els valors mitjans climàtics que s’han utilitzat s’han extret de:
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1. Caracterització climàtica de l’any 2008
1.1 Resum general de l’any 2008
Globalment, l’any 2008 ha estat termomètricament normal i pluviomètricament normal o plujós a la
major part de Catalunya.
Pel que fa a la pluviometria, els primers mesos de l’any 2008 van presentar les mateixes característiques
que havien marcat l’any 2007. Així, gener, febrer i març van resultar secs en general. No va ser fins al
mes d’abril quan les pluges abundants van començar a caure en algunes àrees del país. Des d’aleshores i
fins a finals d’any, els episodis de precipitació han afectat sovint Catalunya. De tota manera, atesa la
gran irregularitat espacial d’aquestes precipitacions, només un mes (el maig) es pot qualificar de plujós o
molt plujós a tot el país. La resta de mesos s’han pogut enregistrar totals mensuals molt importants en
alguns punts, però sempre hi ha hagut àrees on la pluja recollida ha estat inferior a la mitjana climàtica.
En general, durant l’any 2008, s’ha atenuat el gran dèficit pluviomètric que s’havia anat accentuant a
pràcticament tot Catalunya des de finals de l’any 2006. Si bé en moltes zones del país aquest dèficit ja es
va començar a pal·liar durant la primavera de 2008, en alguns punts de l’Alt Empordà, bàsicament al
voltant de la badia de Roses, no va ser fins al desembre de 2008 quan la precipitació acumulada va
superar àmpliament la mitjana climàtica mensual.
Pel que fa a la temperatura, cal destacar les anomalies càlides que es van enregistrar a tot el país durant
els mesos de gener i febrer, quan la temperatura mitjana mensual va arribar a ser fins a 3 o 4 ºC
superior a la mitjana climàtica en punts de muntanya. Després d’un març irregular i un abril lleugerament
càlid, els mesos freds s’han succeït des del maig fins a finals d’any. Només l’agost, amb valors de
temperatura lleugerament superiors a la mitjana climàtica, n’ha estat l’excepció.
Tenint en compte que l’any 2008 ha resultat ser termomètricament normal en el conjunt del país, es pot
observar que han calgut fins a set mesos freds per arribar a compensar les grans anomalies càlides dels
dos primers mesos de l’any i un parell de mesos lleugerament càlids.
Els fenòmens meteorològics més destacats s’han produït durant els episodis següents:
•
•
•
•
•
•
•

Nevades al Pirineu, temperatures molt baixes i fortes ventades entre els dies 4 i 6 de març.
Precipitacions abundants, de neu en cotes baixes del Pirineu, entre els dies 20 i 24 de març.
Successius episodis de precipitacions, especialment abundants al nord-oest, durant abril i maig.
Pluges generals, molt abundants al litoral i prelitoral sud, entre els dies 9 i 11 de maig.
Tempestes a tot el país els dies 11 i 12 de juliol, sovint acompanyades de calamarsa o pedra.
Calorada i temperatures màximes de l’any els dies 30 i 31 de juliol i entre el 4 i el 6 d’agost.
Precipitacions abundants els dies 28 i 29 d’octubre, amb neu en algunes zones de la depressió Central
i temperatures diürnes excepcionalment baixes.
• Del 30 d’octubre al 2 de novembre, episodi de pluges molt abundants, amb neu al Pirineu i fortes
ventades associades a fenòmens de temps sever al camp de Tarragona i la Conca de Barberà.
• Temperatures molt baixes, amb nevades dèbils al prelitoral, entre els dies 25 i 28 de novembre.
• Temporal de llevant amb pluges molt abundants, nevades en cotes baixes i notable alteració marítima
entre els dies 26 i 28 de desembre, especialment al nord-est del país.
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1.2 Balanç de la temperatura i la precipitació de l’any 2008 a tot Catalunya
1.2.1 Temperatura
La temperatura mitjana de l’any 2008 a Catalunya ha estat propera als valors climàtics normals.
L’orografia i la distància al mar són els dos factors principals que determinen la diversitat climàtica de
Catalunya. La distribució de la temperatura mitjana enregistrada l’any 2008 es veu clarament influenciada
per aquests factors.
Així, els valors més elevats s’han enregistrat al litoral, on puntualment s’han superat els 16 ºC de
temperatura mitjana anual. Concretament, les zones on s’ha superat aquest llindar són l’àrea del cap de
Creus, el litoral de l’àrea metropolitana de Barcelona, la Costa Daurada i el tram final de l’Ebre, amb tot
el seu delta inclòs.
A l’altre extrem, les temperatures mitjanes anuals més baixes de Catalunya s’enregistren al Pirineu i en
punts elevats del Prepirineu, on la temperatura mitjana anual queda per sota dels 10 ºC. Dins d’aquest
àmbit, només les estacions situades per sobre dels 2.000 metres d’altitud han enregistrat temperatures
mitjanes inferiors als 5 ºC. Per exemple, les estacions a major altitud, ubicades al Pirineu occidental i a
uns 2.500 metres, han enregistrat una temperatura mitjana anual lleugerament inferior a 2 ºC.
Tot i que les anomalies de temperatura de l’any 2008 respecte de la mitjana climàtica són molt discretes,
inferiors als 0,5 ºC en la majoria dels casos, l’any ha estat lleugerament fred a gran part de la Costa
Brava (sobretot al sud d’aquesta zona), en alguns sectors del Pirineu occidental i en punts de les
comarques de ponent. D’altra banda, l’any ha resultat lleugerament càlid en punts del litoral i prelitoral
central, i també en alguns punts de la resta del país de manera molt localitzada.
Les anomalies negatives més importants enregistrades per les estacions de la XEMA durant l’any 2008
han estat les següents:
Nom de l’EMA
Cassà de la Selva
Camarasa
Torroella de Montgrí
Lleida - Raimat
Gimenells

Comarca
el Gironès
la Noguera
el Baix Empordà
el Segrià
el Segrià

Anomalia (ºC)
-1,3
-1,0
-0,9
-0,9
-0,9

Taula 1: anomalies negatives més importants corresponents a l’any 2008

Les estacions de la XEMA que han enregistrat anomalies positives més destacables durant l’any 2008 han
estat les següents:
Nom de l’EMA
Barcelona - Raval
Barcelona – Zoo
Vilassar de Mar
Cabrils
Vila-rodona

Comarca
el Barcelonès
el Barcelonès
el Maresme
el Maresme
l’Alt Camp

Anomalia (ºC)
+1,8
+1,2
+1,1
+1,1
+0,9

Taula 2: anomalies positives més importants corresponents a l’any 2008
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La taula 2 mostra com les estacions on l’anomalia càlida resulta més accentuada es localitzen a la ciutat
de Barcelona. Això fa pensar que aquesta anomalia es pot explicar, almenys en part, per la influència de
l’illa de calor urbana existent a la ciutat. Cal tenir en compte que les dues estacions que apareixen a la
taula estan situades al centre mateix de la ciutat, on aquesta illa de calor pot ser més intensa.
Figura 1:
Mapes de temperatura mitjana de l’any 2008 i de diferència d’aquesta respecte de la mitjana
climàtica
Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionada
pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de les dades mensuals.

Pel que fa als valors mínims i màxims absoluts de temperatura assolits durant l’any 2008, cal destacar
l’absència d’onades d’aire fred o de calor extremes.
D’una banda, la suavitat tèrmica dels mesos de gener i febrer ha provocat que les entrades d’aire fred
més destacables es produïssin els dies 5 i 6 de març, entre el 25 i el 28 de novembre i, finalment, els
dies 10 i 11 de desembre. Aquestes tres entrades d’aire fred han dut els valors de temperatura més
baixos de l’any a totes les estacions d’alta muntanya. La taula 3 mostra la temperatura mínima absoluta
assolida a les estacions d’aquest àmbit (per damunt de 1.800 metres) i la data en què s’ha assolit:
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Nom de l’EMA
Boí (2.540 m)
Espot (2.520 m)
Salòria (2.445 m)
Certascan (2.400 m)
la Bonaigua (2.266 m)

Comarca
l’Alta Ribagorça
el Pallars Sobirà
el Pallars Sobirà
el Pallars Sobirà
el Pallars Sobirà

Tnn (ºC)
-16,9
-16,7
-16,5
-16,2
-15,9

Data
5 de març
5 de març
11 de desembre
6 de març
26 de novembre

Taula 3: temperatura mínima absoluta (Tnn) de l’any 2008 a les EMA d’alta muntanya

Pel que fa a la resta d’estacions de la XEMA, la taula 4 mostra els valors més baixos de l’any 2008. La
seva data corresponent mostra com al fons de les valls del Pirineu, i en molts punts de l’interior, els
valors de temperatura més baixos no van associats a les principals entrades d’aire fred, sinó que hi ha
altres factors (estat del cel, velocitat del vent, etc.) que determinen el refredament nocturn de les zones
baixes. Cal destacar també que en molts punts del litoral central i sud no s’ha produït cap glaçada durant
l’any 2008.
Nom de l’EMA
Das
el Pont de Suert
Oliana
Montsec d’Ares (1.574 m)
la Pobla de Segur

Comarca
la Cerdanya
l’Alta Ribagorça
l’Alt Urgell
el Pallars Jussà
el Pallars Jussà

Tnn (ºC)
-12,1
-10,8
-10,3
-10,1
-9,8

Data
2 de gener
1 de gener
1 de gener
6 de març
1 de gener

Taula 4: temperatura mínima absoluta (Tnn) de l’any 2008 a les EMA fora de l’alta muntanya

D’altra banda, les temperatures màximes més altes de l’any 2008 s’han assolit a la depressió Central, la
vall de l’Ebre, la conca de Tremp i alguns sectors del prelitoral, on s’han superat els 35 ºC. Aquestes
màximes s’han produït entre els darrers dies de juliol i fins a mitjan agost.
La taula 5 mostra els valors més alts enregistrats a Catalunya amb les estacions de la XEMA durant l’any
2008.
Nom de l’EMA
Seròs
Tornabous
Lleida - Bordeta
la Pobla de Segur
Castellbisbal

Comarca
el Segrià
l’Urgell
el Segrià
el Pallars Jussà
el Vallès Occidental

Txx (ºC)
39,0
39,0
38,8
38,7
38,4

Data
4 d’agost
4 d’agost
4 d’agost
5 d’agost
12 d’agost

Taula 5: temperatura màxima absoluta (Txx) de l’any 2008 a la XEMA
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1.2.2 Precipitació
Pluviomètricament, l’any 2008 ha estat normal o plujós a la major part de Catalunya.
El mapa de la precipitació acumulada durant l’any 2008 obtingut a partir de les estacions de la XEMA
reprodueix moltes de les característiques climàtiques que la precipitació pren a Catalunya. D’una banda,
les precipitacions més escasses, inferiors als 550 mm, s’han enregistrat a les comarques del pla de
Lleida, a la vall de l’Ebre, al litoral de l’Alt Empordà i en punts del Garraf, el Baix Ebre i l’Alt Camp. Dins
d’aquestes zones, els mínims de precipitació corresponen a alguns sectors del Segrià on la precipitació
anual ha quedat per sota dels 400 mm.
A l’altre extrem, la precipitació anual ha superat els 1.000 mm en punts del Pirineu i Prepirineu, com, per
exemple, a tot el Pirineu occidental, a les parts més elevades del Montsec, a l’àrea del Cadí i el Port del
Comte, en molts punts del Berguedà, al Ripollès i a l’Alta Garrotxa. Fora de la serralada pirinenca, també
s’han superat els 1.000 mm anuals al massís del Montseny i a l’àrea dels Ports. Aquest llindar es pot
haver assolit també en alguns punts de les muntanyes de Prades.
Tot seguit, es mostren les quantitats de precipitació més abundants (per damunt dels 1.200 mm) a les
estacions gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya durant l’any 2008, totes enregistrades en
estacions d’alta muntanya del Pirineu, per damunt de 1.800 metres d’altitud:
Nom de l’EMA
Espot (2.520 m)
el Port del Comte (2.300 m)
Ulldeter (2.367 m)
Núria (1.971 m)
Boí (2.540 m)
Cadí Nord (2.149 m) – Prat d’Aguiló

Comarca
el Pallars Sobirà
el Solsonès
el Ripollès
el Ripollès
l’Alta Ribagorça
la Cerdanya

PPT
(mm)
1.416,5
1.416,5
1.272,6
1.253,6
1.238,5
1.232,7

Taula 6: màxima precipitació acumulada durant l’any 2008 a les EMA d’alta muntanya

Fora de l’àmbit de l’alta muntanya, les precipitacions més abundants (superiors a 1.000 mm) han estat:
Nom de l’EMA
Montsec d’Ares (1.574 m)
PN dels Ports
Sant Pau de Segúries
Viladrau
Molló
Gisclareny
Santuari de Queralt
la Quar
Olot

Comarca
el Pallars Jussà
el Baix Ebre
el Ripollès
Osona
el Ripollès
el Berguedà
el Berguedà
el Berguedà
la Garrotxa

PPT
(mm)
1.186,4
1.185,1
1.156,7
1.137,0
1.091,0
1.090,1
1.084,9
1.053,9
1.037,0

Taula 7: màxima precipitació acumulada durant l’any 2008 a les EMA situades per sota de 1.800 metres d’altitud
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A continuació, es presenten les dades de les estacions que no han superat els 400 mm al llarg de 2008:

Nom de l’EMA
Torres de Segre
Seròs
la Granadella

Comarca
el Segrià
el Segrià
les Garrigues

PPT
(mm)
341,4
398,7
400,0

Taula 8: mínima precipitació acumulada durant l’any 2008 a les EMA

Comparant els valors de precipitació recollida durant l’any 2008 amb les mitjanes climàtiques, l’any ha
estat normal o plujós a gairebé tot el país. Concretament, ha estat plujós (més del 110% respecte de la
mitjana climàtica) a gran part de la depressió Central i del Prepirineu, al nord de les comarques
tarragonines, al massís dels Ports i en alguns punts localitzats del litoral i prelitoral central, i també a
l’extrem sud de la Costa Brava. Dins d’aquestes zones, s’ha superat el 130% de precipitació acumulada
respecte de la mitjana climàtica al curs mitjà del Llobregat, a la capçalera del Cardener, al Montsec i en
punts de l’Urgell, del Pla d’Urgell, de la Ribera d’Ebre, del Baix Camp o del Tarragonès.
Figura 2:
Mapes de precipitació acumulada durant l’any 2008 i de percentatge d’aquesta respecte de
la mitjana climàtica

Mapes elaborats amb dades d’estacions automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. No inclouen els valors de
precipitació d’una estació concreta si no es disposa de les dades d’un episodi significatiu d’aquesta estació.
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D’altra banda, l’any 2008 ha estat sec (precipitació inferior al 90% respecte de la mitjana climàtica) en
alguns sectors del país, entre els quals destaca la comarca de l’Alt Empordà, on fins al desembre no s’ha
produït algun mes amb precipitacions clarament superiors a la mitjana climàtica mensual. Dins d’aquesta
comarca, l’àrea més propera a la badia de Roses ha recollit una precipitació anual inferior al 70%
respecte de la mitjana climàtica. Altres zones del país on l’any ha estat lleugerament sec són l’extrem
nord de la Val d’Aran i alguns punts de la Cerdanya, del massís del Montmell (entre el Baix Penedès i l’Alt
Camp) i del tram final de l’Ebre.
La taula següent mostra les estacions de la XEMA que han enregistrat precipitacions extremadament
abundants (més de 100 mm en 24 hores) durant l’any 2008. Reflecteix quins han estat els episodis de
precipitació més destacables en diversos punts del Principat.

Nom de l’EMA
Espolla
PN dels Ports
Prades
Mas de Barberans
Viladecans
Boí (2.540 m)
Espot (2.520 m)
Torredembarra
Montsec d'Ares (1.574 m)
Banyoles
Sant Martí Sarroca
Falset

Comarca
l’Alt Empordà
el Baix Ebre
el Baix Camp
el Montsià
el Baix Llobregat
l’Alta Ribagorça
el Pallars Sobirà
el Tarragonès
el Pallars Jussà
el Pla de l’Estany
l’Alt Penedès
el Priorat

PPTx24h (mm)
139,6
138,0
132,0
131,5
117,1
107,2
106,3
106,2
104,6
101,3
101,1
100,1

Data
26 de desembre
10 de maig
10 de maig
18 d’octubre
10 de maig
2 de novembre
2 de novembre
10 de maig
2 de novembre
26 de desembre
10 de maig
10 de maig

Taula 9: estacions de la XEMA que han enregistrat precipitacions superiors als 100 mm en 24 hores durant l’any 2008

Pel que fa al gruix de neu, les estacions meteorològiques automàtiques d’alta muntanya (per damunt de
1.800 metres) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya enregistren el gruix de neu acumulada
en 12 punts repartits per tota la serralada pirinenca. La taula 10 mostra el gruix de neu màxim
enregistrat en cada una d’aquestes estacions durant l’any 2008, i també la data en què s’ha assolit.
Nom de l’EMA
Boí (2.540 m)
la Bonaigua (2.266 m)
Certascan (2.400 m)
Lac Redon (2.247 m)
Espot (2.520 m)
Sasseuva (2.266 m)
Cadí Nord (2.149 m) – Prat d’Aguiló
Salòria (2.445 m)
Ulldeter (2.367 m)
Malniu (2.310 m)
el Port del Comte (2.300 m)
Núria (1.971 m)

Comarca
l’Alta Ribagorça
el Pallars Sobirà
el Pallars Sobirà
la Val d’Aran
el Pallars Sobirà
la Val d’Aran
la Cerdanya
el Pallars Sobirà
el Ripollès
la Cerdanya
el Solsonès
el Ripollès

GNx (cm)
293
247
243
218
145
128
106
80
76
66
62
53

Data
20 d’abril
31 de març
20 d’abril
20 d’abril
20 d’abril
1 d’abril
20 d’abril
21 d’abril
29 de desembre
6 de març
20 d’abril
5 de març

Taula 10: gruix de neu màxim enregistrat durant l’any 2008 a les EMA d’alta muntanya del Pirineu català
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El temps sec i càlid dels primers mesos de l’any va provocar que la neu fos escassa a gran part del
Pirineu fins a finals de març, amb gruixos d’unes poques desenes de centímetres a la majoria d’EMA. Els
episodis de precipitació amb flux del sud i sud-oest que van afectar Catalunya durant la primavera van
dur nevades abundants al Pirineu, especialment al més occidental, de manera que el gruix de neu màxim
anual es va assolir durant el mes d’abril a la majoria d’estacions. En alguns casos, com ara el de l’EMA de
Boí (2.540 m), a l’Alta Ribagorça, la neu va persistir al terra fins a principis de juliol.
Després d’un breu parèntesi estival amb absència de nevades, les EMA d’alta muntanya van enregistrar
neu al terra esporàdicament i sempre en poca quantitat des de finals d’agost i durant els mesos de
setembre i octubre. Entre el 28 d’octubre i el 2 de novembre, va caure una nevada important a tota la
serralada, amb gruixos de més d’un metre en alguns sectors. Des d’aleshores, la neu ja no va deixar de
cobrir amb més o menys gruix el terra de totes les estacions durant la resta d’any.

1.3 Anàlisi mensual
A continuació, s’analitzen mes a mes els trets més significatius de l’any 2008. Per a una informació més
extensa, podeu consultar el butlletí climàtic mensual corresponent.
Gener
El mes de gener va estar marcat per un anticicló que va afectar gran part de l’Europa occidental,
especialment durant la segona quinzena del mes. Aquesta situació va provocar que el mes fos càlid en
conjunt, o fins i tot molt càlid en zones d’alta muntanya. Les persistents inversions tèrmiques, amb boires
a les fondalades, van fer que el mes fos només lleugerament càlid a gran part de les comarques de
ponent.
La persistència de les altes pressions també va provocar que el gener fos un mes sec a gairebé tot el
territori, i va arribar a ser molt sec a l’extrem sud del país. De tota manera, els episodis de precipitació
que van afectar Catalunya durant la primera quinzena del mes van acumular quantitats importants a
l’extrem nord de l’Alt Empordà i a les parts més elevades del Pallars Sobirà. Només en aquestes zones el
mes va ser plujós o fins i tot molt plujós.
Febrer
Termomètricament, el mes de febrer va tornar a ser càlid a la major part del país i novament molt càlid,
amb anomalies superiors als 3 ºC, a les zones d’alta muntanya. En aquesta ocasió, l’excepció va ser la
zona de la Costa Brava, on la temperatura va ser propera a la mitjana climàtica a causa de la presència
freqüent de núvols baixos.
Pel que fa a les precipitacions, el mes va tornar a ser sec o molt sec a la major part del país. En
qualsevol cas, els episodis de precipitació que van afectar Catalunya entre els dies 12 i 26 van acumular
quantitats molt importants a l’extrem meridional, i també es van enregistrar quantitats destacades al
litoral i prelitoral central, prelitoral nord i massís del Montseny. Aquests episodis, amb vents del sud-est
en superfície, van fer que el mes acabés resultant plujós o molt plujós a les comarques del Baix Ebre i del
Montsià o plujós en alguns punts del prelitoral central i nord.
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Març
Durant el mes de març, va augmentar notablement la variabilitat atmosfèrica i les borrasques que
circulaven per latituds més altes van afectar sovint el nord del Principat. Això va provocar característiques
oposades als dos extrems del país. D’una banda, el mes va resultar fred al terç nord, especialment en
zones d’alta muntanya i de la Costa Brava. En canvi, al centre i sud del país va resultar càlid en conjunt,
especialment a la vall de l’Ebre, amb anomalies càlides puntualment superiors als 2 ºC.
Pluviomètricament, el contrast va ser també notable. El mes va ser molt sec a gairebé tot el centre i sud
del país, on van caure menys de 10 mm en tot el mes. L’excepció van ser alguns punts del Tarragonès,
on el març va ser plujós o molt plujós. Al terç nord va ser un mes amb una gran irregularitat espacial; va
arribar a ser plujós o molt plujós en zones altes del Pirineu (on es van acumular quantitats superiors als
200 mm a l’extrem occidental) i a les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Pla de
l’Estany, i també a l’alt Maresme.
Cal destacar la situació que va afectar Catalunya entre els dies 4 i 6. L’entrada de vents del nord molt
forts en superfície i un profund embussament d’aire fred en alçada van comportar una davallada molt
important de la temperatura, ratxes de vent que van superar els 125 km/h en molts punts del Pirineu i
del Prepirineu, i precipitacions a la meitat nord, les quals van ser en forma de neu en cotes baixes de
l’àrea pirinenca i del nord de la depressió Central. En alguns punts del Pirineu, es van acumular fins a 50
cm de neu nova i es van enregistrar les temperatures més baixes de l’any.
Tres setmanes després, entre els dies 20 i 24, una situació depressionària va provocar novament forts
vents, pluges i nevades en cotes baixes, amb precipitacions acumulades de més de 50 mm en alguns
punts del terç nord i gruixos de neu nova de fins a 80 cm al Pirineu occidental.
Abril
Pluviomètricament, l’abril va ser plujós al quadrant nord-oest del país, incloent-hi gran part del pla de
Lleida i de la Catalunya central, i fins i tot molt plujós a les comarques del Prepirineu occidental, on es
van arribar a superar els 200 mm mensuals en alguns punts. També va ser plujós al sud de la Costa
Brava. A la resta, l’abril va ser sec, i fins i tot molt sec al sud del Montsià.
Pel que fa a la temperatura, el mes d'abril va ser càlid a gran part del territori, especialment al centre i
sud del país. Al terç nord, en canvi, va ser normal o fins i tot fred en molts punts del quadrant nord-oest i
de les comarques gironines.
De les situacions meteorològiques que van afectar Catalunya durant el mes d’abril, cal destacar dos
episodis de precipitacions de característiques semblants, amb marcat flux del sud-oest. Es van produir
entre els dies 7 i 11 i entre el 17 i 21 d’abril. Com sol passar en aquest tipus de situacions, les
precipitacions més importants van caure al Prepirineu i a la cara sud del Pirineu occidental, mentre que
van ser molt menys abundants a prop del litoral. Aquestes precipitacions van ser en forma de neu en
zones d’alta muntanya, de manera que a finals de mes s’enregistraven gruixos de neu acumulada
superiors als 2 metres a les EMA gestionades pel SMC situades al Pirineu occidental.
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Maig
El tret més destacable del mes de maig va ser la precipitació acumulada, molt important a gran part del
país. El mes va ser molt plujós a la majoria de comarques i plujós a bona part de les del nord-est. Només
al golf de Roses i a la conca de la Garona el mes va ser normal o, fins i tot, sec. En punts del Ripollès, del
massís dels Ports i de les muntanyes de Prades, es van superar els 300 mm de precipitació mensual,
mentre que els 200 mm es van assolir a gran part del Pirineu i en d’altres zones muntanyoses del país.
Les situacions meteorològiques que van deixar precipitacions més abundants van ser una depressió
mediterrània que va impulsar vents de llevant (entre el 8 i el 12 de maig) i depressions atlàntiques que
van persistir força dies a l’oest del Principat en una posició que provocava vents del sud-oest sobre
Catalunya i precipitacions abundants a l’interior i el Pirineu (del 13 al 19 i del 22 al 28 de maig).
Tèrmicament, el maig va ser normal o fred, tret del litoral central i punts de la depressió Central, on va
ser càlid. Tot i que pràcticament no va haver-hi entrades d’aire fred destacables, l’elevat nombre de dies
amb precipitacions va provocar baixa insolació i va permetre que les temperatures es mantinguessin
baixes.
Juny
Tret de l’extrem sud de Catalunya, la serra de l’Albera, gran part del Pirineu i punts de la depressió
Central, pluviomètricament el mes de juny va ser normal o plujós, i fins i tot molt plujós al litoral i
prelitoral de Barcelona i Girona i al centre de la conca del riu Llobregat.
Com sol ser habitual en aquesta època de l’any, els diversos episodis de pluja que van afectar Catalunya
no van deixar quantitats homogèniament repartides sobre el territori, sinó que van caure sovint en forma
de xàfecs intensos però localitzats, que van deixar quantitats molt irregulars. Com a valors més
destacables, alguns punts del Berguedà van superar els 250 mm de precipitació mensual.
Termomètricament, el juny va ser normal o fred a gran part del territori, tret del litoral i del prelitoral
central i punts de les comarques de l’Ebre, on va ser càlid. Al llarg del mes, el comportament de la
temperatura va presentar dos períodes molt diferents. D’una banda, la temperatura mitjana dels primers
15 dies de mes va ser la més baixa en una primera quinzena de juny des de 1995. En canvi, a partir del
dia 18, l’ambient es va fer plenament estiuenc a tot el país.
Juliol
El mes de juliol va ser plujós o molt plujós al terç sud de Catalunya, al litoral central i en punts de la
depressió Central. Localment, també va ser plujós en alguns punts del Baix Empordà, al nord del cap de
Creus, a la Val d’Aran i al curs mitjà del Ter. A la resta, el mes va ser normal o sec, especialment a les
conques de les nogueres Pallaresa i Ribagorçana, i també a la capçalera del Segre.
Cal tenir en compte que, fora de les comarques pirinenques, el mes de juliol sol dur precipitacions molt
escasses a la major part de Catalunya. Així, tot i que el juliol de 2008 es pugui considerar plujós o molt
plujós a gran part del sud del país, la precipitació acumulada es va situar entre els 20 i els 50 mm en
aquests sectors. D’altra banda, es van superar els 100 mm en molts punts del Ripollès i, localment, de la
Val d’Aran.
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Cal destacar l’episodi de precipitacions que va afectar Catalunya entre els dies 11 i 14; va deixar més de
50 mm en alguns punts de muntanya i del litoral central. En molts sectors del litoral i prelitoral, la
precipitació d’aquest episodi va significar gairebé tota la precipitació mensual.
Termomètricament, el juliol va ser normal o fred a gran part del territori, tret del litoral i prelitoral central
i la zona a cavall entre les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, on va ser lleugerament càlid.
Agost
El mes d'agost va ser sec a la major part del país i fins i tot molt sec en àmplies zones del litoral,
prelitoral, comarques de ponent i Pirineu occidental. Només va ser plujós a la zona de l'altiplà Central,
mentre que es pot considerar pluviomètricament normal en punts localitzats del Pla de l'Estany, la
Garrotxa, la Conca de Tremp, el Segrià i el litoral del Baix Camp. Cal destacar les tempestes dels dies 22,
25, 26, 27 i 31 d’agost, que localment van deixar més de 50 mm en alguns punts.
Pel que fa a la temperatura, va ser en general un mes normal o lleugerament càlid, especialment en
zones del litoral i prelitoral central, del Prepirineu i de la comarca del Priorat, on les anomalies de
temperatura van superar localment els 2 ºC. Contràriament, l'agost va ser fred a gran part de la Costa
Brava. Entre els dies 3 i 7, es van enregistrar les temperatures més caloroses del mes a gran part del
país i el dia 4 es van assolir 39 ºC a Tornabous (l’Urgell) i Seròs (el Segrià). Tanmateix, entre els dies 14 i
15 es van enregistrar temperatures negatives en algunes estacions d’Alta Muntanya del Pirineu.
El dia 4 d’agost, es va produir també un fenomen conegut com a esclafit de tipus càlid a la comarca del
Montsià, al pas d’una tempesta procedent del sistema Ibèric en fase de dissipació. Va provocar
oscil·lacions molt ràpides de la temperatura i la humitat relativa (es va enregistrar una pujada de més de
7 ºC en 30 minuts a l’EMA de Mas de Barberans), i també fortes ratxes de vent.
Setembre
El mes de setembre va ser sec a la major part del país, i va arribar a ser molt sec a punts del quadrant
nord-est, del litoral central i de la Val d’Aran. Contràriament, va ser plujós en punts localitzats de la vall de
l’Ebre, de la Costa Daurada, del nord del Maresme i de la capçalera del Ter, i en alguns punts del Prepirineu
i de la depressió Central. El repartiment de les precipitacions, sovint acompanyades de tempesta, va ser
molt irregular durant tot el mes. Les més extenses van caure entre els dies 9 al 13 i 20 al 27.
Termomètricament, en general va ser un mes fred, especialment al quadrant nord-oest del Principat. En
canvi, el setembre va ser fins i tot càlid a gran part del litoral central. Cal destacar que entre els dies 13 i
14 hi va haver una baixada notable de la temperatura, més acusada en àrees d’alta muntanya, fins al
punt que es van enregistrar valors de temperatura molt baixos, de fins a -3,8 ºC a Boí (2.540 m, a l’Alta
Ribagorça) i -3,5 ºC de Salòria (2.445 m, al Pallars Sobirà). A les EMA d’alta muntanya amb sèries de
dades més antigues, que s’inicien l’any 1998, es va enregistrar la temperatura mínima més baixa en una
primera quinzena de setembre.
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Octubre
El mes d’octubre va ser pluviomètricament normal o plujós a la major part del país, i fins i tot molt plujós
a punts del Prepirineu, de la depressió Central i del litoral de Tarragona. Contràriament, el mes va ser sec
al quadrant nord-est i en punts de la Cerdanya, de la Val d’Aran i del nord del Pallars Sobirà, i fins i tot
molt sec a les Alberes i al cap de Creus. Termomètricament, va ser en general un mes normal o fred a
gran part del Principat. En canvi, l’octubre va ser càlid a gran part del litoral central, el prelitoral central i
nord, el pla de Bages i la Plana de Vic.
Durant el mes d’octubre, Catalunya va ser afectada per un gran nombre de pertorbacions. Algunes van
ser de tipus càlid, amb depressions aïllades en alçada. En aquest cas, impulsaven sobre Catalunya vents
del sud i del sud-est i deixaven precipitacions extenses, més abundants prop del litoral i al Prepirineu.
Altres pertorbacions van ser de tipus fred, associades a depressions atlàntiques, i van deixar pluges
generals i baixades sobtades de la temperatura, i també importants gruixos de neu al Pirineu. Va ser
especialment destacat l’episodi dels dies 28 i 29 d’octubre, quan hi va haver precipitacions generalitzades
i una baixada molt important de la temperatura. Es van superar els 80 mm en alguns punts del prelitoral
i al Pirineu occidental es van acumular gruixos de neu de fins a més de 50 cm. Durant el dia 29, la neu
va arribar a fer acte de presència en alguns punts de l’interior i del prelitoral per sobre dels 400 metres.
La baixada de temperatura va permetre assolir valors rècord en un mes d’octubre en moltes estacions de
la XEMA, sobretot pel que fa a les temperatures diürnes.
Entre els dies 30 i 31, van reaparèixer les precipitacions generalitzades, molt abundants en punts del
Pirineu, on va pujar la cota de neu.
Novembre
El tret més destacat del novembre va ser la temperatura. El mes va ser fred a la major part de
Catalunya, i fins i tot molt fred a les parts més elevades del Pirineu occidental, on la temperatura va
quedar fins a més de 4 ºC per sota de la mitjana climàtica. Pluviomètricament, va ser un mes normal o
plujós al quadrant nord-oest del Principat, a punts de la depressió Central, a les muntanyes de Prades, al
massís del Montseny i al litoral nord de Barcelona i sud de Girona. En canvi, el novembre va ser sec a la
resta del territori, i fins i tot molt sec a punts de la comarca del Baix Ebre.
Durant els dos primers dies del mes, una situació del sud-oest va provocar precipitacions generals que
van superar els 100 mm a les muntanyes de Prades, al massís del Montseny i sobretot al Pirineu, on
entre els dies 30 d’octubre i 2 de novembre es van acumular fins a 100 cm de neu nova al sector
occidental. En relació amb aquest episodi, durant la matinada del dia 2 es van produir fenòmens de
temps sever amb ventades molt fortes en punts del litoral i prelitoral tarragoní. La primera zona afectada
va ser la comarca del Baix Camp, al llarg de la línia que uneix les localitats de Salou, Reus, l’Aleixar i
Almoster. La segona àrea afectada abraça punts de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Concretament, les
poblacions del Pla de Santa Maria, Cabra del Camp i Sarral. L’estudi dels danys suggereix que aquesta
darrera zona va estar afectada per un tornado.
Pel que fa a la temperatura, convé destacar la fredorada dels dies 25 al 28, que va provocar glaçades a
gran part del país, inclosos alguns sectors costaners, i un valor mínim de -15,9 ºC a l’EMA de la Bonaigua
(2.266 m), al Pallars Sobirà. Entre la tarda del dia 27 i la matinada del dia 28, la neu va arribar a caure
dèbilment en punts del prelitoral.
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Desembre
El mes va ser normal o fred a la major part de Catalunya, tret del sector nord del litoral tarragoní, el
centre de la ciutat de Barcelona i punts de la comarca del Solsonès, on va ser lleugerament càlid.
Pluviomètricament, va ser un mes plujós o molt plujós a pràcticament tot el litoral i prelitoral, en alguns
punts del pla de Lleida i a la comarca del Ripollès. En canvi, el desembre va resultar sec al Pirineu
occidental, bona part del Prepirineu, la comarca del Montsià i punts del Bages, del Segrià i de les
Garrigues.
Entre els dies 13 i 17, una baixa mediterrània va provocar precipitacions generals arreu del país, que van
arribar a acumular quantitats abundants al Pirineu. La cota de neu es va situar al voltant dels 500 metres
entre els dies 14 i 15.
L’episodi més destacable del mes va tenir lloc entre els dies 26 i 28, quan un temporal de llevant va
afectar de ple la costa catalana. Es van mesurar onades de fins a prop de 9 metres a la badia de Roses,
de 8 metres davant de Blanes, de més de 7 metres davant del delta del Llobregat, i de prop de 6 metres
al cap de Tortosa (davant del delta de l’Ebre). Les pluges van ser abundants al litoral i prelitoral, amb
màxims a l’extrem nord-est, on es van superar els 150 mm acumulats durant l’episodi. D’altra banda, la
cota de neu va ser baixa: es va situar al nivell del mar a l’Alt Empordà durant la jornada de Sant Esteve i
al voltant dels 500 metres en general. El gruix de neu acumulada va ser de 50 a 100 cm en punts elevats
de comarques com l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona o la Selva.
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2. L’any 2008 en relació amb dues de les sèries climàtiques més antigues de
Catalunya
2.1 Evolució històrica de la temperatura i la precipitació anual a l’Observatori de
l’Ebre i a l’Observatori Fabra
2.1.1 Temperatura
La temperatura mitjana anual de l’any 2008 (figura 3) ha estat lleugerament per sobre de les mitjanes
climàtiques de referència5 en el cas dels dos observatoris.
A l’Observatori de l’Ebre, la temperatura mitjana anual ha estat de 17,7 ºC, 0,5 ºC per damunt de la
mitjana climàtica 1961-1990 i 0,4 ºC per sobre de la mitjana climàtica 1971-2000.
Pel que fa a l’Observatori Fabra, el caràcter càlid ha estat una mica més marcat, ja que la temperatura
mitjana de l’any 2008, de 15,4 ºC, és 0,9 ºC més alta que la mitjana climàtica 1961-1990 i 0,6 ºC que la
del període 1971-2000.
La temperatura mitjana de l’any 2008 ha estat una de les més baixes dels darrers 15 anys, en què han
sovintejat les anomalies càlides més o menys clares. El darrer any amb una temperatura mitjana
clarament inferior a la de l’any 2008 a tots dos observatoris va ser l’any 1996, el darrer en què la
temperatura va quedar al voltant o per sota de la mitjana climàtica del període 1961-1990. D’altra banda,
l’any 2005 es va enregistrar una temperatura semblant a la de l’any 2008.
2.1.2 Precipitació
La precipitació acumulada durant l’any 2008 (figura 4) ha tingut comportaments diferenciats en aquests
dos observatoris.
D’una banda, l’Observatori de l’Ebre ha recollit un total de 631,8 mm, xifra que significa un superàvit del
13% respecte de la mitjana climàtica del període 1961-90 i d’un 19% respecte de la mitjana climàtica del
període 1971-2000. Per tant, l’any 2008 es pot qualificar de lleugerament plujós en aquest observatori.
En canvi, els 599,1 mm enregistrats durant l’any 2008 a l’Observatori Fabra signifiquen un dèficit d’un 7 o
8%, segons el període climàtic utilitzat, i permeten qualificar l’any de pluviomètricament normal. En els
darrers 12 anys de dades d’aquest observatori, només un any ha superat la mitjana climàtica de
precipitació, l’any 2002.

5
Segons l’Organització Meteorològica Mundial, les condicions climàtiques d’un indret es determinen segons les mitjanes de les
variables meteorològiques durant un període de 30 anys. Els períodes predefinits que actualment s’usen per fer estudis són el 19611990 i el 1971-2000.

C. de Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: smc@meteo.cat

16

Figura 3:
Evolució de la temperatura mitjana anual a l’Observatori de l’Ebre (1906-2008) i a
l’Observatori Fabra (1914-2008)

L’evolució de la temperatura mitjana anual s’expressa en traç verd i la línia de tendència en traç blau. En blau més fosc es
representa la mateixa evolució suavitzada amb una mitjana mòbil d’11 anys. L’Observatori de l’Ebre no disposa de dades
corresponents a 1938; per això la gràfica queda interrompuda durant aquell any.

C. de Berlín, 38-48
08029 Barcelona
Telèfon (93) 567 60 90
Telefax (93) 567 61 02
a/e: smc@meteo.cat

17

Figura 4:
Evolució de la precipitació anual a l’Observatori de l’Ebre (1906-2008) i a l’Observatori Fabra
(1914-2008)
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2.2 Evolució històrica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
La temperatura mitjana anual de l’aigua del mar en diferents fondàries a l’Estartit (latitud 42º 03’;
longitud 3º 15’ 15’’) durant l’any 2008 ha estat lleugerament superior a la mitjana climàtica del període
amb dades disponibles (1974-2000). S’han enregistrat petites anomalies càlides a les diverses fondàries,
però totes inferiors als 0,5 ºC. La taula següent mostra la temperatura mitjana enregistrada a diverses
fondàries, la mitjana climàtica i l’anomalia corresponent:
T any 2008
(ºC)

Superfície
20 m de fondària
50 m de fondària
80 m de fondària

16,9
16,3
14,6
13,7

T mitjana
climàtica (ºC)

Anomalia
tèrmica 2008 (ºC)

16,6
15,9
14,3
13,5

+0,3
+0,4
+0,3
+0,2

Taula 11. Temperatura mitjana de l’aigua del mar a l’Estartit l’any 2008 a diferents fondàries, comparativa amb la
mitjana climàtica i anomalia tèrmica respecte del període de referència 1974-2000

A continuació, es mostra el gràfic d’evolució de la temperatura mitjana anual del mar a diferents
fondàries des de l’any 1974 (figura 5). Durant l’any 2008, els valors s’han mantingut lleugerament per
sobre de la mitjana climàtica del període 1974-2000, tot i que s’ha observat un descens en tots els nivells
respecte de l’any 2007. Cal destacar que en superfície no s’enregistrava una temperatura tan baixa des
de l’any 2002.
Figura 5:
Evolució de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit (1974-2008)
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