“TEMPS SEVER” A CATALUNYA: DESENVOLUPAMENT D’UNA
BASE DE DADES HISTÒRICA D’EPISODIS
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Els fenòmens meteorològics associats a tempestes que denominem temps sever (de l’anglès “severe weather”)
són aquells que poden causar danys materials o posar en risc la vida de les persones. En tractar-se d’un terme
que pot incloure diversos fenòmens amb diferent grau d’afectació, s’han definit una sèrie de llindars per poderlos quantificar. Així, i seguint les pautes del National Weather Service, el temps sever al qual ens referirem a
continuació correspon a pedra de diàmetre superior a 2 cm, a ratxes de vent superiors a uns 25 m/s (encara que
a altres regions, aquests llindars poden ser diferents), o a l'existència d’un tornado.
Inicialment s’ha començat per la recopilació de casos presents en bases de dades com http://sinobas.aemet.es/
o http://www.eswd.eu/, juntament amb informació disponible al Servei (Mateo et al., 2009).
Meteorològic de Catalunya (SMC) s’ha començat a treballar en la generació d’una base de dades històrica



d’episodis amb pedra i/o ratxes de vent fortes. El primer punt del treball és la creació de la base de dades, la
qual ha d’incloure els següents registres: data i hora del fenomen, tipus de fenomen, lloc, i, si és possible, la
intensitat (mida màxima de la pedra, ratxes més fortes, o intensitat del tornado). En aquest punt, cal tenir en
compte les dades basades en observacions tenen dos punts febles al ser realitzades per la població autòctona
(Smith et al., 2012): són sensibles a la densitat de població i a l’hora del dia en què es produeixen. Per aquest
motiu és necessària una segona fase del treball: donar validesa a tots els registres disponibles, verificant que
tots els camps de cada registre són correctes. Per aquest punt, s’han tingut en compte tant les dades de
teledetecció (Rigo et al, 2010) com de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques de l’SMC. Aquest
treball presenta el procés portat a terme fins al moment en l’elaboració de la base de dades.

D’ON VENIM?
El temps sever (de l’anglès “severe weather”) produeix fenòmens que poden causar danys materials o posar
en risc la vida de les persones.
Segons el National Weather Service, es considera:



* pedra de diàmetre superior a 2.5 cm,
* ratxes de vent superiors a 25 m/s,
* i tornados.

ON ANEM?
Cap a crear una base de dades de casos de temps sever a Catalunya: 2004 - actualitat



PER A QUÈ?
Fer una climatologia

Millorar el coneixement de l’entorn meteorològic

Millorar la diagnosi i la predicció, mitjançant patrons a diferents
sistemes de teledetecció (per exemple, «Lightning Jump» amb
llamps o «V-Shape» amb satèl·lit)



D’ON PARTIM?
Metzger and Nuss (2013)

Granímetres
•

Observacions directes :

Brunner et al. (2007)

XOM
Twitter

Premsa
•

Observacions indirectes :

BBDD
Notes de premsa



COM HO FAREM?
•

Generant registres amb diferents camps

DATA

FONT

LOCALITAT

•



MIDA o INTENSITAT
RATXA MAX
31/08/2015

REFLE. MAX
31/08/2015

LLAMPS

DADES XEMA

•

HORA

Vent/esclafit:

OBSERVACIONS

TREBALL DE CAMP

Pedra / tornados:

PROBLEMES?
•

Són fenòmens molt locals que no sempre poden ser registrats, especialment a les zones menys poblades (Smith et al., 2012).
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