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FASES DE LA RECERCA

1. Detecció de les fonts
2. Recuperació i preservació
3. Digitalització
4. Uniformització de les unitats de mesura i control de qualitat
5. Composició de la sèrie de precipitació
6. Anàlisi d’homogeneïtat: detecció i correcció
7. Resultats
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1. Detecció dels fonts
La documentació es troba molt dispersa i en diferents formats. Sempre que ha estat
possible, s’han consultat els documents originals, però no sempre ho ha estat. En
aquests casos, la premsa ha omplert aquest buit.
Període

Punt d’observació

Arxiu

Tipus de font

1780‐1827
1827‐1854
1854‐1876
1848‐1869
1855‐1864
1869‐1874
1876‐1885
1881‐1885
1882‐1936
1936‐1970
1970‐1984
1984‐1989
1987‐2014
1913‐2014

C/ Petritxol
C/ Llibreteria
C/ del Carme
C/ Sant Pau
C/ del Carme
C/ de Canuda
C/ Zurbano
Probablement Rambla
Pl. Universitat
Travessera de Dalt
Drassanes
C. Roure
C. Can Bruixa
Observatori Fabra

ARAMC
AHCB
AHCB
ARACAB
AHUB
ARACAB
AHCB
ARACAB
FHSMC y BC
BND Aemet
BND Aemet
BND Aemet
BND Aemet
ARACAB

Manuscrits + Diari BCN
Diari de Barcelona
Diari de Barcelona
Manuscrits
Manuscrits
Manuscrits
Diari de Barcelona
Manuscrits
Manuscrits i premsa
Digital
Digital
Digital
Digital
Manuscrits i butlletins

Portada del Diario de Barcelona
(5 de gener de 1800)

Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya (1780‐1827)

Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona (1849‐2015)
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2. Recuperació i preservació
Un cop identificada la documentació, el següent pas implica el traspàs del paper al
format digital, mitjançant l’escaneig dels documents. En aquesta fase, no només s’ha
recuperat la dada, sinó també tot allò relacionat amb la metadada.

Escaneig de la documentació als
arxius de la RAMC (damunt) i
RACAB (esquerra)
Exemple de metadada.
Observacions de Llorenç
Presas (1849‐1874)
(ARACAB)
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3. Fase de digitalització
La digitalització és la fase més feixuga i que consumeix més temps. L’ampli ventall
d’observacions (variables), freqüència (habitualment tres observacions diàries) i de
formats (sovint manuscrits) ha dificultat la feina.

El volum total de dades digitalitzades supera la xifra de
1.350.000, incloent les variables temperatura, precipitació,
pressió atmosfèrica, estat del cel i meteors.
Les observacions de precipitació s’iniciaren el juliol de 1786
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Exemple de formats

Taula d’observacions de gener
de 1780 ‐ Dr. Francesc Salvà

Portada del Diario de Barcelona
5 de gener de 1810

Full d’observacions de maig de 1856
Llorenç Presas

Portada del diari
La Imprenta, de 5 de
setembre de 1871

Full d’observacions de maig
de 1855 ‐ Universitat de Barcelona
Llibreta d’observacions de l’Observatori
Fabra. Abril de 1931
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desembre 1789
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Taules Meteorològiques, volum I

4. Conversió d’unitats de mesura i control de qualitat
La unitat de mesura de precipitació ha anat canviant al llarg del temps (mm) i s’ha
hagut de convertir a mm.

• Sistema francès (polzades i línies d’aigua de París): 1786‐1827
• Sistema castellà (polzades i línies de Burgos): 1827‐1854
• Sistema internacional (mm): des de 1854

Després de la digitalització, es va procedir al control de qualitat de les dades a resolució
mensual, és a dir, detectar i identificar errors produïts en el procés d’anotació,
conversió o digitalització de les dades. Aquest controls s’agrupen en:
• Control d’outliers (valors fora de rang)
• Control de falsos “zeros”
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5. Composició de la sèrie
La sèrie climàtica de Barcelona s’ha composat a partir de les dades procedents de
diferents punts d’observació.

2000

OBSERVATORI FABRA
1980

UB ‐ Edifici històric

1960

BU

7

1940

UB

6

1920

CAMPANER

5

1900

VIETA

4

1880

3

1860

1820

1800

1780

SALVÀ

2

1840

1
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6. Anàlisi d’homogeneïtat
Objectiu: la tendència i la variabilitat de la sèrie és fruit de l’evolució del clima i no
d’elements externs (canvis d’unitats, d’ubicació...).
(1) detecció de punts de ruptura i (2) ajust de la sèrie.
Mètode: anàlisi d’homogeneïtat relativa (Acció COST‐ES0601 HOME)

Sèries utilitzades durant
l’anàlisi d’homogeneïtat
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Detecció: la totalitat de sèries disponibles i contrast amb la metadada

1826
canvi ubicació

1840
canvi ubicació

1913
1876
canvi
canvi
1895
d’ubicació
d’ubicació
desconegut
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7. Resultats
La reconstrucció de la sèrie de precipitació anual permet detectar els anys més secs i
més humits de la sèrie i períodes perllongats de sequera.

5 anys més secs
1817 (215.6 mm)
1823 (239.4 mm)
1822 (280.5 mm)
1813 (285.3 mm)
1792 (291.8 mm)

5 anys més plujosos
1971 (1122.7 mm)
1901 (1030.6 mm)
1996 (982.4 mm)
Mínimo solar Dalton
+ erupciónTambora

Mínimo solar secundario
+ erupción Krakatau

Calentamiento global

1987 (982.3 mm)
1872 (980.0 mm)

Evolució de la precipitació total anual. La corba negra correspon a una mitjana mòbil d’11 anys de període.
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Precipitació mitjana anual (1787‐2014):
Tendència anual (1787‐2014):
Increment global anual (1787‐2014):

592 mm
+4.9 mm/dècada
+18%

Anual

Hivern

Primavera

Estiu

Tardor

Tendència 1787-2014

+4.9 mm/dèc*

+1.9 mm/dèc*

+1.3 mm/dèc

+1.1 mm/dèc

+0.5 mm/dèc

Tendència 1787-1840

-34.2 mm/dèc*

-2.2 mm/dèc

-8.0 mm/dèc

-2.9 mm/dèc

-23.7 mm/dèc*

Tendència 1841-1900

+6.2 mm/dèc

+4.4 mm/dèc

-6.7 mm/dèc

+1.4 mm/dèc

-5.6 mm/dèc

Tendència 1901-1960

-7.5 mm/dèc

-4.5 mm/dèc

-2.5 mm/dèc

+3.5 mm/dèc

-3.8 mm/dèc

Tendència 1961-2014

-7.1 mm/dèc

-3.6 mm/dèc

+4.3 mm/dèc

-7.5 mm/dèc

-0.5 mm/dèc

Tendència de la precipitació anual i estacional a Barcelona pel període 1787‐2014, i per a diversos subperíodes, expressat
com a mm/dècada.
* Indica que la tendència és estadísticament significativa, segons el test de Mann‐Kendall.
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El període de sequera 1810‐1840 té consonància amb registres proxy...

Distribució geogràfica del nombre de rogatives “pro pluvia” a la
península Ibèrica (1814‐1819 i 1822‐1825)
Font: Dominguez‐Castro et al. 2012
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... i també amb modelitzacions fetes recentment.

Anomalia de la pressió atmosfèrica mitjana
(mapes superiors) i de la precipitació mitjana
(mapes inferiors) durant els anys post‐
volcànics de 1810, 1816, 1832 i 1836.
Font: Anet et al 2014: “Sun and Volcanoes”

Possibles causes? la concurrència de cinc grans erupcions volcàniques tropicals: el 1809
(desconeguda), el 1815 (Tambora), el 1822 (Galunggung), 1831 (Babuyan Claro) i el 1835
16
(Cosiguina) i el mínim solar de Dalton.

Conclusions
La sèrie pluviomètrica de Barcelona presenta moltes potencialitats per a caracteritzar la
variabilitat de la precipitació a la Mediterrània occidental:
• La seva continuïtat i àmplia cobertura temporal són úniques al sud‐oest d’Europa.
• El seu rescat permet testejar nous mètodes d’homogeneïtat i contrastar les dades amb
d’altres sèries del sud‐est de França.
• Permet monitoritzar la presència de grans períodes de sequera i de pluges intenses en
el passat recent i afavorir la seva modelització.
• Posa de manifest la importància del rescat de dades instrumentals i la necessitat de
continuar aquesta tasca... I posar aquesta tasca a disposició de tothom.
http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serie‐climatica‐de‐barcelona

DEL CONEIXEMENT CLIMÀTIC A L’ACCIÓ PEL CLIMA
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Moltes gràcies!
Dia Meteorològic Mundial 2015
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