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L’increment de la temperatura de l’aire és una de les principals manifestacions del canvi climàtic antròpic,
conseqüència directa de l’augment de les concentracions atmosfèriques dels gasos d’efecte hivernacle
(GEH). L’augment de la temperatura és perceptible a escala mundial i també regional, i Catalunya no n’és

Temperatura

pas exempt.

REFERENT A L’INDICADOR
Aquest indicador es basa en les dades diàries de la temperatura de l’aire, mitjana, màxima i mínima,
registrada a 23 punts d’observació ben distribuïts pel territori, i que cobreixen el període 1950-2019.
Aquestes sèries inicials es transformen a mitjanes mensuals, estacionals i anuals i, posteriorment, se n’obté
l’anomalia, o diferència, respecte d’un període climàtic fix, que en aquest cas és 1981-2010. Així, una
anomalia de +1 °C ens informa que la temperatura s’ha desviat 1 °C per sobre de la mitjana. La sèrie de
dades disposada cronològicament permet també el càlcul de tendències, és a dir, quin és el signe del canvi
(positiu/calor, negatiu/fred), a quina velocitat es dona, i si aquella tendència és significativa o és producte
de l’atzar. El càlcul de la significació estadística es basa en el test de Mann-Kendall, essent el llindar de
significació del 95%.

DADES CLAU

L’any 2019 ha estat el 5è més càlid a Catalunya des de 1950, amb una
anomalia de +0,91 °C. A Europa ha estat el més càlid, i el 2n a escala
mundial.

La temperatura a Catalunya és actualment 1,7 °C superior a la de
mitjan segle XX, a un ritme de creixement de +0,25 °C/decenni.

La temperatura diürna s’incrementa a un ritme molt més elevat que
no pas ho fa la nocturna: +0,32 vs. +0,19 °C/decenni (1950-2019).

L’estiu segueix essent l’època de l’any en què més s’ha incrementat la
temperatura, +0,37 °C/decenni, és a dir, actualment la temperatura a
l’estiu és 2,6 °C més alta que a mitjan segle XX.

L’increment tèrmic des de 1950 a Catalunya és força uniforme
geogràficament, i no s’identifiquen patrons espacials clars.
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TEMPERATURA MITJANA ANUAL - ANY 2019
CATALUNYA. 2019 va ser el 5è any

Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2019)

més càlid a Catalunya des del 1950,
amb una anomalia de +0,91 °C. Dins

+0,25 °C/decenni

del període 1950-2019, set dels deu
anys

més

càlids

pertanyen

al

decenni 2010-2019, i tots set amb
un valor de l’anomalia de la TM
(temperatura

mitjana

anual)

per

damunt dels +0,80 °C. Per contra,
cap dels deu anys més freds s’ha
enregistrat durant els darrers 35
anys.

EUROPA. L’any 2019 va ser el més
càlid al conjunt d’Europa des de que
es disposa de registres, amb una
anomalia

superior

a

+1,2

°C

(Copernicus, 2020). Les àrees central
i oriental d’Europa presenten les
anomalies més elevades, mentre que
només una petita zona del nord

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la mitjana anual de la temperatura a Catalunya des
de 1950 (basant-se en 23 sèries climàtiques) i per al període 1950-2019. Els valors s’expressen
com a anomalies respecte al període de referència 1981-2010 (blau anomalies negatives/fredes
i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El
requadre ombrejat correspon a la tendència registrada.

d’Europa presenta una anomalia
negativa.

Rànquing dels deu anys més càlids i més freds a Catalunya (1950-2019)
MÓN. El 2019 va ser el segon any

Deu anys més càlids

Deu anys més freds

gran són l’Àrtic, Europa central i

2006 (+1,00 °C)
2015 (+0,98 °C)
2014 (+0,96 °C)
2011 (+0,95 °C)
2019 (+0,91 °C)

1956 (-1,70 °C)
1972 (-1,67 °C)
1963 (-1,41 °C)
1969 (-1,39 °C)
1984 (-1,25 °C)

oriental, el sud d’Àfrica, els sud-est

2017 (+0,89 °C)

1974 (-1,24 °C)

d’Àsia, i algunes parts d’Austràlia,

2016 (+0,85 °C)

1980 (-1,22 °C)

del nord-est d’Àsia i de Brasil. En

2018 (+0,83 °C)

1976 (-1,12 °C)

canvi, només la zona central del

2003 (+0,76 °C)

1971 (-1,11 °C)

nord d’Amèrica va registrar una

1997 (+0,72 °C)

1975 (-1,08 °C)

més càlid a escala planetària des que
hi ha registres, amb una anomalia de
+1,1

°C

superior

respecte

del

període preindustrial (1850-1900).
Les zones amb una anomalia més

temperatura mitjana per sota de la
mitjana climàtica (WMO, 2020).

Els deu anys més càlids i més freds a Catalunya durant el període 1950-2019,
indicant l’anomalia de la temperatura mitjana de l’any corresponent (en °C)
respecte del valor mitjà per al període de referència 1981-2010.

Al 2019, la temperatura més baixa registrada a la xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques de l’SMC va ser de –16,5 °C a la
Tossa d’Alp - 2.500 m (la Cerdanya), el 3 de febrer.
A l’extrem oposat, la temperatura més alta es va assolir a Alcarràs
(el Segrià), el 29 de juny, amb 43,8 °C.
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RÀNQUING MENSUAL DE LA TEMPERATURA
Rànquing mensual de la temperatura mitjana a Catalunya (1950-2019)

La visualització simple de les dades
permet

sovint

interpretar

més

fàcilment un fenomen. Aquest és el
cas del rànquing mensual de la
temperatura mitjana, que atribueix
mensualment un número d’ordre en
funció del valor de la corresponent
temperatura.

Es

pot

comprovar

fàcilment

el

caràcter clarament càlid dels anys
més recents, amb preponderància
dels tons vermells en la totalitat dels
mesos. De fet, en els darrers sis anys
(2014-2019), s’han batut tres rècords
absoluts de temperatura mensual
(octubre de 2014, maig i juliol de
2015), en d’altres quatre ocasions
s’ha assolit el segon registre més
càlid (abril de 2014, gener de 2016,
juny de 2017 i setembre de 2018) i
uns altres dos mesos han assolit el
tercer lloc del rànquing (novembre
de 2014 i desembre de 2019).

En

contrast,

s’aprecien

la

gran

majoria de períodes freds durant els
decennis de 1960 i 1970 que es
tornen més anecdòtics i puntuals
durant el segle XXI (en aquest darrer
període, només apareix algun mes
en tonalitat blava envoltat de mesos
en vermell).

Concretament, l’any 2019 va tenir
un caràcter força càlid, i set mesos
estan entre els deu més càlids de la
sèrie respectiva: febrer (10), març (9),
juliol (5), agost (6), setembre (10),
octubre (9) i desembre (3). Només
gener i maig es poden considerar
mesos lleugerament freds (posicions
42 i 43, respectivament, dels darrers
70 anys analitzats).
Aquesta taula mostra el rànquing mensual de la temperatura mitjana a Catalunya pel
període 1950-2019. Per a cada mes, s’atribueix un número d’ordre, en funció del valor de
la corresponent temperatura. A tall d’exemple, el número 7 assignat al gener (GEN) de
2014 indica que va ser el setè mes de gener més càlid, des de 1950. Per a una millor
interpretació, es mostra el rànquing amb una codificació de color, essent el vermell i el
blau més intensos, el mesos més càlids i freds, respectivament.
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TENDÈNCIA DE LA TM ANUAL
La temperatura mitjana anual (TM)

Tendència espacial de la temperatura mitjana (TM), 1950-2019

pel conjunt de Catalunya i el període
1950-2019,

presenta

una

clara

tendència envers l’increment, que es
fixa en +0,25 °C/decenni, un valor
que supera el llindar de significació
estadística del 95% segons el test de
Mann-Kendall, és a dir, és una
tendència molt robusta (la forquilla
del 95% de

confiança és +0,19 i

+0,31 °C/dec).

Si es representen cartogràficament
els valors de tendència anual de la
TM de les 23 sèries utilitzades,
s’aprecia una
arreu

del

gran

uniformitat

territori.

Així,

no

s’identifiquen àmbits del país amb
un

escalfament

més

o

menys

pronunciat, essent els valors extrems
+0,28 °C/dec (Aeroport de Barcelona
i Cardedeu) i +0,21 °C/dec (Vinebre).
Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per

Estacionalment, sí que s’aprecien

al període 1950-2019, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la
tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons

diferents comportaments respecte

el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).

de l’increment de la temperatura
mitjana.

L’estiu

és,

amb

molta

diferència, l’època de l’any amb un
ritme de creixement més marcat
(+0,37

°C/dec),

seguit

de

Tendència anual i estacional de la TM pel conjunt de Catalunya (1950-2019)

la
Tendència ( °C/decenni)

primavera (+0,23 °C/dec). L’hivern i
la

tardor

presenten

ritmes

de

creixement similars (respectivament,
+0,20 i +0,21 °C/dec). En tots els
casos, el valor de la tendència
presenta significació estadística.

TM anual
TM d’hivern
TM de primavera
TM d’estiu
TM de tardor

+0,25 [+0,19 / +0,31 ]
+0,20 [+0,09 / +0,31 ]
+0,23 [+0,13 / +0,33 ]
+0,37 [+0,27 / +0,47 ]
+0,21 [+0,11 / +0,31 ]

Aquesta taula mostra la tendència de la temperatura mitjana anual i estacional,

Per tant, es pot concloure que
l’augment de la temperatura arreu
del país en els darrers 70 anys és

expressades en °C/decenni, per al conjunt de les 23 sèries climàtiques considerades i
per al període 1950-2019. En tots els casos l’increment és estadísticament significatiu
per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall) i entre
claudàtors, els límits superior i inferior per a un nivell de confiança del 95%.

clar, robust estadísticament i força
homogeni

territorialment,

essent

l’estiu l’època de l’any amb un
augment més marcat (al voltant de
2,6 °C en el període 1950-2019).
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TENDÈNCIA TX vs. TN ANUAL
Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) anuals (1950-2019)

Si s’analitza per separat la tendència
de la temperatura màxima i de la
mínima des de 1950 a Catalunya,
s’observa que l’increment no és gens
uniforme. Clarament la temperatura
màxima

(TX),

que

generalment

s’associa a la temperatura diürna,
s’incrementa

a

un

ritme

molt

superior. De fet, pel conjunt del país,
presenta una tendència al voltant de
+0,32 °C/dec des de mitjan s. XX
(mapa superior). Això indicaria que
actualment la temperatura màxima
és, en valor mitjà, 2,2 °C més elevada
que llavors.

Per contra, la temperatura mínima
(TN, mapa inferior), que s’associaria
a la temperatura nocturna, tot i que
ha augmentat de manera evident i
significativa estadísticament en els
darrers 70 anys, ho fa a un ritme
menor: +0,19 °C/dec. Fent el mateix
símil anterior, es pot parlar d’un
augment del valor mitjà anual de la
temperatura mínima de +1,3 °C ara
que no pas al decenni de 1950.

Així doncs, es pot afirmar clarament
que

la

temperatura

diürna

ha

augmentat més que la nocturna. El
marcat increment de la insolació
(nombre d’hores de sol efectives)
que s’ha detectat des de principis de
segle XX, seria un dels elements
responsables

d’aquest

augment

diferenciat.

Pel que fa a la distribució territorial,
no s’aprecien patrons espacials
concrets, però sí una amplitud
Aquests mapes mostren la distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual

notable

en

les

tendències

de la temperatura màxima (a dalt) i la temperatura mínima (a baix) per al període 1950-2019,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal. El

observades. Per a la TX, la tendència

cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de Mann-Kendall
(p-valor < 0,05).

per a la TN, +0,12 i +0,24 °C/dec.
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oscil·la entre +0,25 i +0,35 °C/dec i

TEMPERATURA MITJANA D’HIVERN
L’hivern 2018-2019 va ser càlid, des

Evolució de la temperatura mitjana d’hivern (1950-2019)

del punt de vista climàtic, amb una
anomalia de +1,0 °C. Ara bé, hi va

+0,20 °C/decenni

haver una clara diferència d’un mes
a l’altre durant aquesta estació de
l’any. El desembre i el febrer van ser
força

càlids

mitjanes

(amb

en

temperatures

ambdós

mesos

superiors als valors climàtics del
període 1981-2010: 1,6 °C i 1,7 °C,
respectivament), el mes de gener va
ser lleugerament fred (amb una
anomalia de -0,5 °C).

La tendència de la temperatura
mitjana (TM) hivernal durant el
període

1950-2019

marca

un

increment de +0,20 °C/dec, valor
estadísticament significatiu per a un
nivell de confiança del 95% (segons

Evolució de la temperatura mitjana hivernal per al conjunt de Catalunya (basant-se en 23 sèries
climàtiques) i per al període 1950-2019. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al
període de referència 1981-2010, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres. El
requadre ombrejat correspon a la tendència registrada.

el test de Mann-Kendall). Per tant,
actualment

la

temperatura

en

Tendència espacial de la temperatura mitjana d’hivern (1950-2019)

aquesta estació de l’any és 1,4 °C
més elevada que a mitjans del s. XX.

Quant a la distribució geogràfica
de la tendència, aquesta és positiva i
significativa arreu, amb un rang que
va de +0,14 a +0,24 °C/dec. Les
sèries que presenten una tendència
més elevada són Turó de l’Home,
l’Observatori Fabra i Moià (les tres
amb un valor de +0,24 °C/dec),
mentre que Vinebre i Lleida són les
dues sèries amb el valor més petit
de la tendència de la TM hivernal
(+0,14

°C/dec

respectivament).

i

+0,15
En

°C/dec,

general,

les

sèries amb els valors més baixos
corresponen
interior

o

a
de

àrees

de

plana

fondalada,

sovint

afectades per la inversió tèrmica
durant els mesos hivernals. Pel
mateix motiu, les sèries amb una
tendència positiva més marcada
tendeixen a ubicar-se en altiplans o
cims de muntanyes .

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana hivernal a Catalunya per al
període 1950-2019, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la
tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons
el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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TEMPERATURA MITJANA D’HIVERN - TX vs. TN
Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) d’hivern (1950-2019)

L’hivern 2018-2019 va tenir un
comportament força diferenciat si
s’analitzen la temperatura màxima
(TX) i la mínima (TN) per separat.
La TX va ser molt superior a la
mitjana climàtica, amb una anomalia
de +1,9 °C, a causa principalment de
les elevades temperatures del mes
de febrer (la TX d’aquest mes va ser
+3,5 °C superior al valor normal). En
canvi, la TN va ser molt similar a la
mitjana climàtica, amb una anomalia
lleugerament positiva (+0,1 °C).

Pel que fa a la tendència hivernal
d’ambdues variables, i malgrat tots
els valors són positius, s’aprecien
dues clares diferències. D’una banda,
la tendència de força sèries de TN
no presenta significació estadística i,
de l’altra, la TX augmenta a un ritme
clarament superior al que ho fa la
TN (+0,25 °C/dec i +0,14 °C/dec).

La distribució territorial d’aquestes
tendències també mostren certa
disparitat. La tendència de la TX
oscil·la entre +0,18 i +0,32 °C/dec,
essent estadísticament significativa
arreu.

No

s’identifica

un

patró

espacial clar, però els valors més
petits es registren a les planes de
l’interior (Vinebre i Lleida), mentre
que la majoria dels valors més alts
apareixen

al

litoral

i

prelitoral

centrals, entre l’Alt Penedès i el
Vallès Oriental.

Pel que fa a la tendència de la TN, i
considerant només els dotze valors
estadísticament significatius, aquesta
Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana d’hivern a Catalunya per a la
màxima (mapa superior) i per a la mínima (mapa inferior), i per al període 1950-2019,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal.
El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de MannKendall (p-valor < 0,05). També inclou l’evolució d’ambdues variables pel mateix període,
expressat com a anomalies respecte del període de referència 1981-2010, i la corba negra indica
un filtre gaussià de 13 membres

13

oscil·la entre +0,12 i 0,22 °C/dec.
Tampoc presenta un patró espacial
clar,

però

els

valors

més

alts

corresponen a zones relativament
elevades (Vielha, Ransol, Turó de
l’Home).

TEMPERATURA MITJANA DE PRIMAVERA
Considerant el conjunt de Catalunya,
la

temperatura

mitjana

primavera

de

considerar

normal,

2019

de

la

es

amb

Evolució de la temperatura mitjana de primavera (1950-2019)

pot

+0,23 °C/decenni

una

anomalia de +0,2 °C, respecte de la
mitjana

1981-2010.

Cada

mes

d’aquesta estació de l’any, però, va
ser diferent: març va ser càlid
(anomalia de +1,2 °C), abril es pot
considerar normal (+0,2 °C) i maig
va ser lleugerament fred (-0,7 °C).

La tendència de la temperatura
mitjana de la primavera es fixa en
+0,23

°C/dec,

un

valor

amb

significació estadística per un nivell
de confiança del 95% (segons la
prova de Mann-Kendall). Traslladant
aquesta evolució a un valor de
temperatura
afirmar

concret,

que

podríem

actualment

la

temperatura de la primavera és

Evolució de la temperatura mitjana de primavera per al conjunt de Catalunya (basant-se en 23
sèries climàtiques) i per al període 1950-2019. Els valors s’expressen com a anomalies respecte
al període de referència 1981-2010, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres. El
requadre ombrejat correspon a la tendència registrada.

Tendència espacial de la temperatura mitjana de primavera (1950-2019)

1,6 °C més elevada que a mitjans del
s. XX.

Com

es

distribueix

aquesta

tendència geogràficament?
Tots els valors de la tendència són
estadísticament

significatius,

aparentment

seva

la

i

distribució

territorial és força uniforme. Es
poden apreciar, però, dues àrees
amb ritmes de creixement més
marcats (valors iguals o superiors a
+0,25 °C/dec): l’àrea del Pirineu
occidental i la franja litoral central i
meridional. El valor més elevat es
dona a l’Aeroport de Barcelona
(+0,28 °C/dec), i el més moderat a
Vinebre (+0,17 °C/dec).

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana de primavera a Catalunya per al
període 1950-2019, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la
tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons
el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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TEMPERATURA MITJANA DE PRIMAVERA - TX vs. TN
Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) primaveral (1950-2019)

El comportament de la temperatura
màxima (TX) i de la mínima (TN)
va ser diferent durant la primavera
de 2019. Així, la TX va ser superior a
la

mitjana

climàtica,

amb

una

anomalia de +0,7 °C (degut sobretot
al càlid mes de març), mentre que la
TN va ser lleugerament inferior a la
mitjana climàtica, amb una anomalia
de -0.3 °C.

La tendència d’ambdues variables
des de 1950 també mostra un
comportament ben diferenciat, fins
al punt de dir que la TX augmenta
el doble del que ho fa la TN:
+0,31 °C/dec envers +0,16 °C/dec.

La

distribució

geogràfica

dels

valors de la tendència desdibuixa
lleugerament el patró indicat per a la
temperatura mitjana. Si bé la majoria
dels valors més elevats per a la TX es
concentren al Pirineu occidental i a
la façana litoral i prelitoral (superantse els +0,33 °C/dec, i amb un valor
màxim de +0,36 °C/dec a l’Aeroport
de Barcelona), aquest patró per a la
TN és menys evident, amb un valor
màxim a Ransol (+0,23 °C/dec) i un
valor mínim a Girona (+0,10 °C/dec).
A més, hi ha dues sèries de TN que
no presenten una tendència amb
significació estadística, ambdues a la
comarca d’Osona (Vic i Malla).

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana de primavera a Catalunya per a
la màxima (mapa superior) i per a la mínima (mapa inferior), i per al període 1950-2019,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal.
El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de MannKendall (p-valor < 0,05). També inclou l’evolució d’ambdues variables pel mateix període,
expressat com a anomalies respecte del període de referència 1981-2010, i la corba negra indica
un filtre gaussià de 13 membres
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TEMPERATURA MITJANA D’ESTIU
L’estiu de 2019 va ser càlid al

Evolució de la temperatura mitjana d’estiu (1950-2019)

conjunt de Catalunya, amb una
anomalia de +1,4 °C respecte de la

+0,37 °C/decenni

mitjana 1981-2010. Aquest fet situa
l’estiu del 2019 en el 4t lloc d’estius
més càlids des de 1950. Tots els
mesos

estivals

anomalies

van

clarament

registrar
positives,

essent els mesos de juliol i agost els
més allunyats de la mitjana, amb
+1,7 °C i +1,4 °C, respectivament. De
fet, en el rànquing que apareix en
aquest butlletí es pot veure que el
juliol de 2019 és el 5è més càlid des
de 1950, mentre l’agost ocupa el 6è
lloc. Per la seva banda, juny va
enregistrar una anomalia de +1,0 °C.

L’estiu és l’època de l’any en què es

Evolució de la temperatura mitjana d’estiu per al conjunt de Catalunya (basant-se en 23 sèries
climàtiques) i per al període 1950-2019. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al
període de referència 1981-2010, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres

fa més evident la tendència de la
temperatura envers un escalfament:
+0,37 °C/decenni en els darrers 70

Tendència espacial de la temperatura mitjana d’estiu (1950-2019)

anys. És a dir, la temperatura d’estiu
és actualment 2,6 °C més elevada
que fa setanta anys.

L’increment

de

la

temperatura

mitjana estival és generalitzat i
uniforme arreu del país, amb valors
sempre superiors a +0,35 °C/dec i
òbviament

amb

significació

estadística. No s’aprecia cap pauta
espacial clara. Oliana i l’Observatori
de l’Ebre són les sèries amb un ritme
de creixement més elevat (ambdues
amb un valor de +0,40 °C/dec),
mentre que Caldes de Montbui i
Malla, amb valors de +0,35 °C/dec,
se situarien en l’altre extrem.

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana d’estiu a Catalunya per al
període 1950-2019, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la
tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons
el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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TEMPERATURA MITJANA D’ESTIU - TX vs. TN
Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) d’estiu (1950-2019)

L’estiu de 2019 se situa entre els
més càlids de la sèrie climàtica
especialment per la temperatura
màxima

(TX), que va ser molt

elevada

durant

els

tres

mesos

d’aquesta estació, donant com a
resultat que l’anomalia de TX sigui
de +2,1 °C respecte de la mitjana
1981-2010.

L’anomalia

de

la

temperatura mínima (TN) també
va ser positiva, però força més
moderada, amb un valor de +0,7 °C,
amb un mes de juliol força càlid
també per a les mínimes.

De totes les estacions de l’any, l’estiu
és la que presenta una major
diferència

entre

la

tendència

experimentada per la TX i la TN,
essent en alguns casos més del
doble.

Així,

la

TX

(temperatura

diürna) s’incrementa a un ritme de
+0,48 °C/dec, mentre que la TN
(temperatura nocturna) ho fa a una
velocitat de +0,27 °C/dec, sempre
prenent el període 1950-2019.

Espacialment no s’aprecien ritmes
d’escalfament diferenciats o patrons
espacials clars. Potser s’intueix un
menor ritme de creixement tèrmic
de la TX a les sèries més litorals,
però sense ser del tot concloent. Els
màxims valors d’increment de la TX
es donen a Vic i Tàrrega (+0,53 °C
per decenni) i els menys marcats a
Vinebre (+0,41 °C/dec). Quant a la
TN,

tampoc

s’hi

observa

un

comportament espacial diferenciat, i
els increments oscil·len entre el valor
màxim a la sèrie del Turó de l’Home
Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana d’estiu a Catalunya per a la
màxima (mapa superior) i per a la mínima (mapa inferior), i per al període 1950-2019,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal.
El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de MannKendall (p-valor < 0,05). També inclou l’evolució d’ambdues variables pel mateix període,
expressat com a anomalies respecte del període de referència 1981-2010, i la corba negra indica
un filtre gaussià de 13 membres
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(+0,31 °C/dec) i el mínim a les sèries
de Vic i el Pont de Suert (ambdues
amb +0,19 °C/dec).

TEMPERATURA MITJANA DE TARDOR
La tardor

de

2019

va ser a

Evolució de la temperatura mitjana de tardor (1950-2019)

Catalunya una estació càlida, fins a
assolir un valor d’anomalia respecte

+0,37 °C/decenni
+0,21

de la mitjana climàtica 1981-2010 de
+0,8 °C. Dels tres mesos de tardor,
setembre i octubre van ser força
càlids, amb anomalies de +1,2 °C i
+1,6 °C respectivament (octubre de
2019 va ser el novè més càlid de la
seva sèrie des de 1950), mentre que
el novembre va ser lleugerament
fred, amb una anomalia de -0,3 °C.

Juntament amb l’hivern, la tardor és
l’estació que presenta una tendència
envers l’escalfament menys marcat:
+0,21

°C/dec,

tot

i

haver-se

incrementat notablement aquesta
tendència en el darrer decenni.
Aquest

valor

és

Evolució de la temperatura mitjana de tardor per al conjunt de Catalunya (basant-se en 23
sèries climàtiques) i per al període 1950-2019. Els valors s’expressen com a anomalies respecte
al període de referència 1981-2010, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres

estadísticament

significatiu segons el test de MannKendall, per un nivell de confiança

Tendència espacial de la temperatura mitjana de tardor (1950-2019)

del 95%. Per tant, es pot afirmar que
la temperatura mitjana de tardor a
Catalunya és actualment 1,5 °C més
elevada que fa 70 anys (període
1950-2019).

Geogràficament no s'intueix un
patró espacial concret, com ja s’ha
comentat per altres èpoques de
l’any. La tendència de les 23 sèries
analitzades

presenta

significació

estadística en tots els casos, i el seu
valor oscil·la entre +0,16 °C/dec (la
sèrie de Ransol) i +0,26 °C/dec (la
sèrie de Tremp).

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana De tardor a Catalunya per al
període 1950-2019, expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la
tendència decennal. El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons
el test de Mann-Kendall (p-valor < 0,05).
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TEMPERATURA MITJANA DE TARDOR - TX vs. TN
Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) de tardor (1950-2019)

El comportament de la temperatura
màxima (TX) i la mínima (TN) va
ser lleugerament diferent la tardor
de 2019. Si bé es pot considerar en
tots dos casos que va ser una
estació càlida, l’anomalia obtinguda
per a la TX (+1,1 °C)

és força

superior a la de la TN (+0,5 °C).

Des

de

1950,

la

tendència

experimentada per la TX és superior
a la que presenta la TN, però és
l’estació

de

l’any

on

aquesta

diferència és menor. Així, la TX
s’incrementa a raó de +0,24 °C/dec i
la TN ho fa a un ritme de +0,18 °C
per

decenni,

ambdós

valors

estadísticament significatius.

Quant a la distribució territorial
dels valors de la tendència de TX i
TN per a la tardor, es fa difícil, com
passa en la resta d’estacions de
l’any, identificar un patró espacial
clar. Per la TX, la tendència de totes
les

sèries

presenta

significació

estadística, i els valors més elevats
(superiors a +0,26 °C/dec) apareixen,
en general, al voltant de l’àrea litoral
i

prelitoral.

tendències

La
oscil·la

forquilla
entre

de
+0,17

(Tremp) i +0,32 °C/dec (Aeroport de
Reus). Pel que fa a la TN, a banda
que hi ha dues sèries que no
presenten

una

tendència

estadísticament significativa (Malla i
Girona),
destacats,

els

valors

oscil·lant

són

menys

entre

+0,13

(Figueres-Cabanes) i +0,25 °C/dec
(Igualada-Òdena). Cal esmentar que
el valor obtingut a Tremp per a la
Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana d’estiu a Catalunya per a la
màxima (mapa superior) i per a la mínima (mapa inferior), i per al període 1950-2019,
expressada en °C/decenni. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal.
El cercle sòlid indica que l’increment és estadísticament significatiu, segons el test de MannKendall (p-valor < 0,05). També inclou l’evolució d’ambdues variables pel mateix període,
expressat com a anomalies respecte del període de referència 1981-2010, i la corba negra indica
un filtre gaussià de 13 membres
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TN (+0,35 °C/dec) s’està revisant,
perquè és clarament diferent de la
resta de sèries.

