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Catalunya té una gran tradició en l’estudi del clima, de la qual se’n deriva una considerable producció bibliogràfica
d’extraordinària qualitat, com per exemple la generada pel primer Servei Meteorològic de Catalunya (SMC, 1921-1939).
El desmantellament de l’SMC en acabar la Guerra Civil va suposar la destrucció i espoli del seu material científic i la
pèrdua parcial o dispersió dels seu fons bibliogràfic i documental.
Les publicacions antigues de l’SMC han estat rescatades de l’oblit en bona part gràcies a l’esforç de l’ACAM, que cada
any en rememora alguna en el marc de les Jornades Eduard Fontserè. Malgrat tot, resulta difícil trobar-les en línia i
d’accés lliure.

1. RESCAT DE DADES Evolució de les dades instrumentals a Catalunya

La Mancomunitat de
Catalunya crea el
Servei Meteorològic de
Catalunya (1921- 1939)
1934, 350 EMM

1eres EMM coordinades per
l’Observatorio de Madrid
(exemple: Universitat de
Barcelona)
Full d’observacions de Maig
de 1855 - UB

S. XVIII

Avió bombardejant Barcelona.
Font: Arxiu fotogràfic de l’SMC (Cartoteca de Catalunya)

S. XIX

Des de l’SMC s’afronta aquesta situació
treballant simultàniament en tres fronts:
1. Rescat de dades
2. Recuperació de documentació
antiga
3. Restauració de documents
meteorològics en mal estat

Anys 80: aparició de les
Estacions
Meteorològiques
Automàtiques (EMA)

EMA XK Puig Sesolles
(1,668m) Font: SMC

S. XX

S. XXI

Guerra civil (1936-1939)
Iniciatives individuals:
els metges generen les 1eres
sèries de dades meteorològiques
instrumentals

Taules d’observació meteorològiques
del Dr. Salvà i Campillo (RAM)

Xarxa Meteorològica de
Catalunya i Balears
Creada per la Granja
Experimental de
la Diputació Provincial de
Barcelona
1895, de 14 a 50 EMM

Xarxa
Pluviomètrica
Catalana
(Rafael Patxot)
1910, 60
EMM

Full d’observacions
d’abril de 1899 de
l’estació de Mataró,
pertanyent a la Xarxa
Meteorològica de
Catalunya i Balears de la
Granja Experimental de
Barcelona.

Servei Meteorològic
Servicio Meteorológico
de Catalunya (SMC)
Nacional (SMN)
2008, 160 EMA
1978 - Instituto Nacional de
Meteorología (INM)
2008 - Agencia Estatal de
Meteorología (AEMet)
1980, 350 EMM

Societat
Astronòmica de
Barcelona (SAB )
+
Obs. Central
Meteorol. 1918,
224 EMM

A dia d’avui hi ha detectades
aproximadament unes 1800 estacions
dins el període 1780-2014 ...

Pluviometria
catalana
(1906 -1910)

Bombardamenti su obbiettivi militari della costa
spagnola (dal 30 genn. al 18 marzo)
Distribució geogràfica de les estacions pluviomètriques
gestionades total o parcialment per la SAB. Any 1914.

La Cartoteca de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya ha escanejat
documents del 1r SMC que custodia.

2. RECUPERACIÓ DE PUBLICACIONS ANTIGUES
Arran de la celebració de l’Any Patxot (2014) es van escanejar els llibres:
• Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel (1935)
• Atles elemental dels núvols (1925)
• Observacions de Sant Feliu de Guíxols (1896-1905)
L’èxit de la iniciativa va fer plantejar la necessitat
d’oferir la resta de publicacions del 1r SMC
també en obert.
L’IEC (Institut d’Estudis Catalans)
ha facilitat un bon nombre de
Ja s’ofereixen
publicacions climàtiques
Notes d’Estudi originals, però
antigues des del web
manquen exemplars per
meteo.cat
completar les 69 notes publicades
fins a 1939.
La cooperació amb particulars i
institucions relacionades amb
A l’apartat
l’àmbit meteorològic han permès
Climatologia/Recerca i
divulgació/Divulgació climàtica
completar la col·lecció, que estarà
escanejada i a disposició del
públic al llarg de l’any 2016.

Col·laboradors de l’SMC han facilitat –a
títol individual- l’accés a diferents
publicacions antigues que també seran
accessibles en obert. En aquesta imatge
es mostra un exemple de la col·lecció
particular de Joan Baren que ha cedit
per digitalitzar.

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/recerca-i-divulgacio/divulgacio-clima/

Cerques + eficients:
• S’escaneja en format tiff
(universal)
• Es genera un arxiu pdf i
s’aplica un programa de
reconeixement de
caràcters per a que les
paraules puguin ser
reconegudes en fer
cerques.
• S’ofereix la publicació
online en format lleuger

3. RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS EN MAL ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’any 2011 van arribar a l’SMC els registres meteorològics del Turó de l’Home
corresponents al període 1952-1994. El mal estat del fons va fer veure la necessitat de
realitzar accions de restauració i conservació, que es van fer extensives als llibres
centenaris que ja es disposaven (Observacions de Sant Feliu de Guíxols i Atles Febrer).

Arxivador 1968
Arxivador 1983

Arxivador 1985

Neteja mecànica
Neteja de fongs

B

L’any 2013 es signa un conveni de col·laboració amb l’Escola
Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya en virtut del qual els estudiants fan actuacions de
restauració i conservació del material en mal estat.

Arxivador 1984

Observacions de Sant Feliu de
Guíxols i Atles Febrer, abans i
després

Acrònims:
EMM, Estació Meteorològica Manual
EMA, Estació Meteorològica Automàtica

Principals accions realitzades:
Neteja mecànica, consolidació
d’estrips i talls, reintegració de
pèrdues de suport, aplanat,
eliminació de grapes oxidades.
Disseny i fabricació del sistema
de protecció amb material
específic de conservació

Consolidació d’estrips i talls

Aplanat

Aida Maideu i Marta Dot fent tasques de restauració a l’SMC

Gràfic d’evolució anual del temps (pressió, temperatura i precipitació) restaurat

XXI JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ. Barcelona 27, 28 i 29 de novembre de 2015

Instrumentació necessària: espàtula calenta, pinzells, adhesiu (Tylose), cartrons de
conservació, paletines, plegadora-aplanadora, bisturís i teixit no teixit Reemay®, etc...

Disseny i construcció de carpetes a mida

