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LES NEVADES A LA SOCIETAT

Servei Meteorològic
de Catalunya

LES NEVADES A L’SMC

Les nevades, especialment les que es produeixen a cotes
baixes, tenen un gran impacte i ressò en la societat. Des
de la seva predicció, fins a la gestió de les seves
conseqüències, i la posterior valoració i caracterització.
Això fa que aquestes nevades siguin les que permeten
caracteritzar-les millor en un mapa, gràcies a la gran
quantitat de dades que es poden recopilar.

Les nevades activen també diverses tasques del Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC). Començant primer per la
seva
predicció
i
generació
d’avisos
de
Situació
Meteorològica de Perill. Un cop la nevada s’està produint, la
vigilància meteorològica s’activa. I finalment, acabat
l’episodi, s'elaboren informes, Notes de Premsa i Butlletins
climàtics, on s’afegeixen els mapes de gruix de neu
representats si s’han obtingut dades suficients per a fer-los.

Exemple de tasques
de l’SMC

Exemple de talls de premsa

XARXES D’OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA (FONTS DE DADES)

Introducció de dades dels observadors de la XOM

Les dades utilitzades per fer els
mapes de gruix de neu provenen de
diferents fonts.
D’una banda s’utilitzen les dades
provinents de la Xarxa d’Observadors
Meteorològics (XOM): Els vigilants
realitzen avisos de neu on anoten el
gruix de neu acumulat, i els
observadors anoten el gruix de neu
quan realitzen l’observació diària.
D’altra
banda,
les
estacions
automàtiques de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques
Automàtiques
(XEMA), enregistren cada 30 minuts
el gruix de neu a les zones del Pirineu,
Prepirineu i massissos elevats del
prelitoral.
Finalment també s’utilitzen altres
fonts, especialment provinents de les
xarxes socials d’organismes oficials,
com poden ser, Protecció Civil,
Ajuntaments, etc.

Sensor gruix de neu en una estació automàtica
d’alta muntanya

Introducció i visualització dels avisos de Situació Meteorològica de Perill dels vigilants de la XOM

CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES
Els mapes s’elaboren l’endemà de la nevada, quan
s’ha pogut recopilar tota la informació necessària,
així com detectar i corregir o descartar dades
errònies. Pel que fa a les estacions meteorològiques
automàtiques, cal valorar si els gruixos són
representatius, sobretot a l’alta muntanya, on el
vent pot impedir que la neu s’acumuli a terra o bé
provocar sobre acumulacions. Els vigilants de la
XOM poden anar enviant dades al llarg de l’episodi,
però per fer el mapa cal disposar d’informació del
final de la nevada, ja que els gruixos queden
ràpidament desfasats quan és intensa. Els
observadors de la XOM solen anotar l’observació al
matí, de manera que, si es vol disposar d’aquesta
valuosa informació, caldrà esperar que sigui
incorporada. Per delimitar on ha nevat i on no ha
nevat, es consulten també mapes d’estimació de
precipitació acumulada i dades de precipitació i
temperatura de les estacions de la XEMA que no
mesuren el gruix de neu.

MAPES DE GRUIX DE NEU
Per obtenir el camp de gruix de neu a tot el territori, aquestes dades
s’interpolen mitjançant una geographically weighted regression,
utilitzant com a variable independent l’altitud.

Zones on no hi ha hagut precipitació 0 mm. = 0 cm. de
gruix de neu 15/01/2017
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Error espai temporal per falta d’actualització del gruix de neu al final de la nevada 04/02/2015.
En verd valors correctes i en vermell gruixos de neu no actualitzats

Episodis representats a partir de les diferents dades recopilades de gruix de neu

CIÈNCIA CIUTADANA

Trobades anuals amb els col·laboradors de la XOM

La Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) pertany a l’Oficina
de Ciència Ciutadana del BCNLab, aportant generació de
coneixement científic amb la participació activa de la ciutadania.
En aquest cas, els ciutadans col·laboradors de la XOM són els
encarregats de prendre les mesures de gruix de neu. Aquestes
dades són molt importants perquè permeten disposar d’una
bona densitat d’observacions en indrets on no es disposa de
mesures automàtiques.

V Jornades Tècniques de Neu i Allaus, Ordino, Andorra, 9-11 d’octubre de 2017

Agraïments
A tots els observadors i vigilants de
la XOM, del Servei Meteorològic de
Catalunya. Per la seva col·laboració
constant i desinteressada que fa
possible que la xarxa funcioni cada
dia i sigui de vital importància en
situacions meteorològiques de perill.

