ANY 2017

2019
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Observatoris seculars

Fotografia: Observatori Fabra (Barcelona)
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Els registres centenaris dels observatoris de l’Ebre i Fabra permeten obtenir una visió detallada de l’evolució
climàtica en aquests dos punts, gràcies a l’àmplia cobertura temporal de la que disposen. El primer inicia les
mesures l’any 1905, mentre que el primer any complet de la sèrie de l’Observatori Fabra (propietat de la

Observ. seculars

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona) és el 1914. Ambdós presenten una sèrie ininterrompuda de
mesures termopluviomètriques diàries fins a l’actualitat, amb l’única excepció d’alguns mesos de l’any 1938
(durant la Guerra Civil) a l’Observatori de l’Ebre.

REFERENT A L’INDICADOR
Els registres de temperatura i precipitació dels observatoris de l’Ebre i Fabra són dels més extensos i
continus del país. Aquestes sèries han estat sotmeses a una anàlisi d’homogeneïtat, com s’ha fet amb la
resta de sèries, per certificar que les tendències calculades responen únicament a un comportament
climàtic. Malgrat tot, la fiabilitat de les sèries corregides està limitada per la manca de sèries coetànies de
referència, especialment en el període anterior a 1930. El grau d’incertesa present en els resultats es va
reduint a mesura que l’SMC identifica i homogeneïtza noves sèries que abasten la primera meitat del segle
XX. Aquests dos observatoris també disposen d’observacions seculars d’hores de sol, dies de boira i dies de
neu, de manera que l’anàlisi dels índexs climàtics es completa incorporant aquestes variables.

DADES CLAU

L’any 2019 va ser el més càlid a l’Observatori de l’Ebre des de 1905
(amb una anomalia de +1,2 °C) i el tercer a l’Observatori Fabra des
de 1914 (anomalia de +1,0 °C).

La temperatura mitjana s’ha incrementat entre 1,6 ºC i 1,7ºC a
ambdós observatoris, des de l’inici de les respectives sèries
climàtiques.
La temperatura diürna s’incrementa a un ritme molt més elevat
(+0,18 °C/decenni) que no pas ho fa la nocturna (+0,12 °C/decenni),
una divergència que tendeix a amplificar-se en els darrers anys.

No s’aprecia cap tendència concloent en la precipitació anual o
estacional als dos observatoris, des de principis del segle XX.

Els índexs d’extrems detecten un remarcable increment dels dies de
calor, els dies d’estiu i les nits tropicals als dos observatoris. Només
alguns índexs pluviomètrics mostren tendència significativa, com els
associats a un increment en la concentració de la precipitació.
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TEMPERATURA MITJANA ANUAL
Als observatoris seculars estudiats
en

aquest

capítol,

l’anàlisi

de

l’indicador de temperatura es fa a
partir de les dades d’evolució de

+0,15* (°C/decenni)

l’anomalia de temperatura mitjana,
màxima mitjana i mínima mitjana
anual i estacional. Per al càlcul de les
anomalies s’utilitza el període de
referència 1981-2010.

Tots els indicadors de temperatura
mostren una clara

tendència

a

l’augment des de l’inici del segle
XX, i aquesta tendència té un
valor estadísticament significatiu,
amb un nivell de confiança del 95%.
L’actualització

del

càlcul

de

tendència de la temperatura mitjana

+0,18* (°C/decenni)

anual, incorporant les dades del
2019, accentua lleugerament aquest
comportament

a

ambdós

observatoris, passant a un ritme de
canvi de +0,15 ºC/decenni (fins al
2018 era de +0,14 ºC/decenni).

Cal destacar que la temperatura
màxima

mitjana

pateix

un

augment més pronunciat que no
pas la temperatura mínima, la qual
però

també

té

un

augment

significatiu. Això succeeix a totes les
èpoques de l’any, però especialment

+0,12* (°C/decenni)

a la primavera i l’estiu, coincidint
amb

les

tendència

èpoques
a

de

l’increment

major
de

temperatura.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana anual de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
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TEMPERATURA MITJANA ANUAL
A

l’Observatori

de

l’Ebre

la

temperatura mitjana de l’any 2019
va ser de 18,9 °C, i es converteix en

+0,15* (°C/decenni)

l’any més càlid de la sèrie, superant
en una dècima l’anterior rècord
assolit els anys 2018, 2017 i 2016. A
l’Observatori Fabra, l’any 2019 va ser
el 3r més càlid de la sèrie de 106
anys, amb 16,5 ºC, mantenint-se
l’any 2015 com al més càlid. Les
gràfiques mostren una concentració
evident dels anys més càlids en el
darrer decenni i, especialment, en els
darrers cinc anys. L’Ebre consolida
cinc anys consecutius registrant una
anomalia superior a +1ºC.

+0,18* (°C/decenni)

El 2019 els dos observatoris varen
batre

o

igualar

temperatura

el

rècord

màxima

de

mitjana

anual. Així, a l’Observatori de l’Ebre
es van assolir els 24,9 ºC, el mateix
valor que es va arribar al 2017. A
l’Observatori Fabra, la mitjana es va
enfilar fins als 20,6 ºC, superant
lleugerament el 2015 i 2016.

El 2019, la temperatura mínima
mitjana

anual

comportament
comparat

+0,12* (°C/decenni)

va

no

amb

tenir

tan
la

un

extremat,

temperatura

màxima. A l’Observatori de l’Ebre, es
va registrar una mitjana de 12,8 ºC,
el vuitè registre més càlid des de
1905, mantenint-se 2014 com a l’any
amb una anomalia positiva més
marcada. A l’Observatori Fabra, 2019
va ser el desè any més càlid, amb
una mitjana de 12,4 ºC. En ambdós
casos,

l’anomalia

damunt de +0,5 ºC.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana anual de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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va

estar

per

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
L’hivern

2018-2019,

amb

una

Evolució de la temperatura d’hivern a l’Observatori de l’Ebre (1905-2019)

temperatura mitjana d’11,7 °C, va ser
el setè més càlid de la sèrie de 115
anys a l’Observatori de l’Ebre, i

+0,12* (°C/decenni)

l’anomalia es va situar en +1,2 °C
per sobre de la mitjana climàtica.
L’anomalia

de

la

temperatura

màxima va ser clarament superior al
que

va

assolir

la

temperatura

mínima: 2,1 ºC enfront de 0,2 ºC. De
fet, la mitjana de la temperatura
màxima va ser la tercera més
elevada

en

un

comportament

hivern.
tan

Aquest

contrastat

s’associa a una temporada hivernal
eixuta i amb molts dies asserenats,
que afavoriren un contrast tèrmic
elevat entre el dia (màximes) i la nit
(mínimes).

+0,15* (°C/decenni)

Amb dades des de 1905 i fins a
2019,

la

temperatura

mitjana

d’hivern augmenta a un ritme de
+0,12 °C/dec a l’Observatori de
l’Ebre, mantenint-se el ritme assolit
per al període 1905-2018. S’aprecia
una

tendència

clarament

a

l’augment

superior

de

la

temperatura màxima (+0,15 °C/dec)
enfront de la temperatura mínima,
que se situa amb +0,10 ºC/dec.
Únicament

la

tendència

de

la

+0,10* (°C/decenni)

temperatura màxima mitjana pateix
una lleugera variació a l’alça, amb la
incorporació de les dades del 2019
(fins al 2018 era de +0,14 °C/dec).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’hivern de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre), després d’una nevada.

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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura d’hivern a l’Observatori Fabra (1914-2019)

A l’Observatori Fabra, l’hivern 2018
-2019 es pot qualificar de càlid, amb
una temperatura mitjana de 10,4 ºC,

+0,14* ( °C/decenni)

que es va traduir amb una anomalia
respecte del trentenni 1981-2010 de
+1,5

ºC.

Aquest

valor

col·loca

l’hivern en la quarta posició entre els
més suaus. La temperatura màxima
mitjana va ser la que més es va
apartar dels valors habituals, amb
una desviació de +2,2 °C, la segona
vegada que se supera la barrera dels
2 ºC des del 1914. Per contra, la
temperatura mínima va assolir una
anomalia molt menor, per bé que
positiva, de +0,7 ºC. Els motius
d’aquesta

gran

divergència

s’associen, especialment, a l’elevada

+0,17* (°C/decenni)

insolació diürna d’aquest hivern.

El caràcter càlid de l’hivern 20182019,

no

ha

tingut

ressò

en

l’increment de la tendència de la
temperatura

mitjana,

i

s’ha

mantingut en +0,14 ºC/dec. Sí que
s’ha accelerat el ritme d’augment de
la temperatura màxima, que ha
assolit els +0,17 ºC/dec, quan en el
període 1914-2018 se situava en
+0,16

ºC/dec.

La

temperatura

mínima mitjana va conservar el
creixement de +0,11 ºC/dec, des del

+0,11* (°C/decenni)

1914.

En

totes

tres

variables,

l’increment se situa per damunt del
llindar de significació estadística del
95%.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’hivern de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori

Fabra,

lleugera nevada.

després

d’una

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Amb una temperatura mitjana de

Evolució de la temperatura de primavera a l’Observatori de l’Ebre (1905-2019)

17,1 °C, la primavera de 2019 va
ser

la

novena

més

càlida

a

l’Observatori de l’Ebre des de 1905,

+0,14* (°C/decenni)

i l’anomalia respecte de la mitjana
climàtica va ser de +0,9 °C. Cal
indicar que va ser especialment
càlida pel que fa a la temperatura
màxima mitjana que, amb un valor
de 23,5 °C, es va situar +1,6 °C per
sobre de la mitjana del període 1981
-2010. La temperatura mínima, amb
un valor de 10,6 °C, es va situar molt
propera a la mitjana climàtica (+0,3 °
C).

El càlcul de la tendència de la
temperatura

de

primavera

a

+0,18* (°C/decenni)

l’Observatori de l’Ebre indica un
augment de

+0,14

°C/dec. La

temperatura màxima mitjana pateix
un augment molt més pronunciat
(+0,18 °C/dec) que no pas el de la
temperatura mínima mitjana (+0,10
°C/dec).

En

tendències
significatives.
temperatura

tots

els

són

estadísticament

casos,

Assenyalar,
màxima

les

que

la

mitjana

ha

registrat una lleugera acceleració en
el ritme d’increment, passant a ser
de +0,18 ºC/dec, quan en el període
1905-2018 era de +0,17 ºC/dec.

+0,10* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de primavera de la temperatura mitjana mensual (a
dalt), màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

1905 i 2019. Els valors s’expressen com a anomalies respecte al període de referència 19812010 (blau anomalies negatives/fredes i vermell positives/càlides) i la corba negra correspon
a un filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència °C/decenni amb
un asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura de primavera a l’Observatori Fabra (1914-2019)

La temperatura

mitjana

de

la

primavera l’any 2019 a l’Observatori
Fabra va ser de 14,2 °C, és a dir,

+0,13* (°C/decenni)

+0,4 °C per sobre de la mitjana del
període de referència 1981-2010. La
temperatura màxima mitjana va ser
de 18,6 °C (anomalia de +0,8 °C) i la
temperatura mínima mitjana va ser
de 9,8 °C (anomalia de -0,1 °C). Així
doncs, la primavera del 2019 es pot
qualificar de normal, des del punt de
vista termomètric.

En

relació

amb

la

tendència

detectada, s’aprecia un augment de
la temperatura de primavera a
l’Observatori Fabra; concretament

+0,17* (°C/decenni)

de +0,13 °C/dec per la temperatura
mitjana,

+0,17

temperatura

°C/dec

màxima

per

la

mitjana

i

+0,08 °C/dec per la temperatura
mínima

mitjana.

Únicament

la

tendència de la temperatura mínima
mitjana pateix una lleugera variació
a la baixa, amb la incorporació de les
dades de 2019 (fins a 2018 era de
+0,09 °C/decenni).

+0,08* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de primavera de la temperatura mitjana mensual (a
dalt), màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914
i 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. Dins del requadre s’indica la tendència °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Vista del front marítim des de l’Observatori Fabra (Barcelona)

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
L’estiu de 2019, es pot qualificar de

Evolució de la temperatura d’estiu a l’Observatori de l’Ebre (1905-2019)

càlid a l’Observatori de l’Ebre, amb
una temperatura mitjana de 26,7 °C,
que es tradueix en una anomalia de

+0,20* (°C/decenni)

+1,3 ºC, respecte de la mitjana 1981
-2020. Es tracta del vuitè estiu més
calorós de la sèrie de 115 anys. Com
va succeir a l’hivern i la primavera de
2019,

novament

la

temperatura

màxima va assolir una desviació
molt més evident respecte de la
mitjana, que no pas la temperatura
mínima: 1,9 ºC vs. +0,6 ºC. És a dir,
es podria afirmar que dues terceres
parts de l’anomalia en la mitjana se
suporta en la temperatura màxima.
Així, pel que fa a temperatura
màxima, l’estiu de 2019 ocupa la
quarta posició entre els estius càlids,

+0,23* (°C/decenni)

amb un valor mitjà de 33,4 °C, i
només superat pels estius de 2003,
2009 i 2008.

Amb dades des de 1905 i fins a
2019, la temperatura mitjana d’estiu
augmenta a un ritme de +0,20 °C
cada decenni a l’Observatori de
l’Ebre.
mitjana

La

temperatura

té

una

màxima

tendència

a

l’augment superior (+0,23 °C/dec)
mentre

que

temperatura

l’augment
mínima

de

la
és

lleugerament inferior, però també

+0,16* (°C/decenni)

molt elevat i significatiu (+0,16 °C/
dec). Amb la incorporació de les
dades de 2019, la tendència a
l’augment de la temperatura mitjana
es veu lleugerament incrementada
(fins a 2018 era de +0,19 °C/dec), i
assoleix la barrera dels +0,20 ºC/dec.

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’estiu de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i

Imatge aèria de l’Observatori de l’Ebre,
situat a Roquetes (Baix Ebre).

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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura d’estiu a l’Observatori Fabra (1914-2019)

L’estiu de 2019 a l’Observatori
Fabra va tenir molta similitud amb
els dos estius previs, assolint-se una

+0,20* (°C/decenni)

temperatura

mitjana

gairebé

idèntica, 24,1 °C, que en forma
d’anomalia es converteix en +1,2 ºC.
Se situa així en el sisè estiu més càlid
de

la

sèrie

de

106

anys.

La

temperatura màxima mitjana es va
situar en 28,8 °C, fet que el situa en
el tercer lloc entre els estius càlids,
amb una anomalia de +1,5 °C per
sobre del valor de referència. La
temperatura mínima no va desviarse de la mitjana de manera tan clara,
i va assolir els +0,9 ºC d’anomalia
(19,5 ºC).
+0,23* (°C/decenni)
La

temperatura

mitjana

d’estiu

augmenta a un ritme de +0,20 °C
cada decenni a l’Observatori Fabra, i
per primer cop assoleix el llindar de
les dues dècimes de grau Celsius. La
temperatura màxima mitjana té una
tendència

a

l’augment

superior

(+0,23 °C/dec) i l’augment de la
temperatura

mínima

és

lleugerament inferior, però també
elevat i significatiu (+0,16 °C/dec). La
tendència de la temperatura màxima
mitjana pateix una lleugera variació
amb la incorporació de les dades de

+0,16* (°C/decenni)

2019

i

el

valor

actualitzat

és

lleugerament més elevat (fins a 2018
era de +0,22 °C/dec).

Gràfiques de l’evolució de la mitjana d’estiu de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
La tardor

de

2019, amb una

Evolució de la temperatura de tardor a l’Observatori de l’Ebre (1905-2019)

temperatura mitjana de 19,8 °C, va
ser la novena més càlida de la sèrie
de 115 anys de l’Observatori de

+0,13* (°C/decenni)

l’Ebre, i es va situar en +1,1 °C per
sobre

de

d’aquesta

la

mitjana

sèrie.

La

climàtica

temperatura

màxima mitjana va ser de 25,3 °C
(anomalia

de

temperatura

+1,5

mínima

i

la

mitjana

°C)

va

enfilar-se fins als 14,2 °C (anomalia
de +0,8 °C).

Considerant el període 1905-2019, la
temperatura

mitjana

de

tardor

augmenta a un ritme de +0,13 °C
cada decenni a l’Observatori de
l’Ebre.

La

mitjana

té

l’augment
(+0,15

temperatura
una

tendència

lleugerament
°C/dec),

màxima

+0,15* (°C/decenni)

a

superior

mentre

que

l’augment de la temperatura mínima
és lleugerament inferior però també
elevat i significatiu (+0,11 °C/dec).
Amb la incorporació de les dades de
2019, la tendència a l’augment de la
temperatura

mitjana

es

veu

lleugerament incrementada (fins a
2018 era de +0,12 °C/dec).

+0,11* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de tardor de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori de l’Ebre entre 1905 i

Observatori de l’Ebre, situat a Roquetes
(Baix Ebre).

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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
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TEMPERATURA MITJANA ESTACIONAL
Evolució de la temperatura de tardor a l’Observatori Fabra (1914-2019)

La tardor de 2019 es pot qualificar
de càlida a l’Observatori Fabra,
molt similar a la seva precedent. La

+0,12* (°C/decenni)

temperatura mitjana fou de 17,4 °C,
és a dir, +0,9 °C per damunt de la
mitjana climàtica. La temperatura
màxima mitjana (21,2 °C), va assolir
una anomalia respecte del valor de
referència de +1,3 °C. Més modesta
va ser la desviació de la temperatura
mínima mitjana, +0,5 °C, i un valor
de 13,6 °C. En conseqüència, la
tardor de 2019 a l’Observatori Fabra
es pot classificar com a càlida,
especialment per l’aportació de la
temperatura diürna.

+0,14* (°C/decenni)

Considerant els 106 anys de la sèrie
(1914-2019), la temperatura mitjana
de tardor augmenta a un ritme de
+0,12

°C

cada

decenni

a

l’Observatori Fabra. La temperatura
màxima mitjana té una tendència a
l’augment
(+0,14

lleugerament

°C/dec)

en

superior

relació

amb

l’augment de la temperatura mínima
(+0,11 °C/dec). La incorporació de
les dades de 2019, va significar un
repunt

en

temperatura

la

tendència
màxima

de

la

tardoral,

passant de +0,13 ºC/dec als referits
+0,14 ºC/dec.

+0,11* (°C/decenni)

Gràfiques de l’evolució de la mitjana de tardor de la temperatura mitjana mensual (a dalt),
màxima mensual (al centre) i mínima mensual (a baix) a l’Observatori Fabra entre 1914 i
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. Dins del requadre s’indica la tendència en °C/decenni amb un
asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall) amb un nivell de
confiança del 95%.
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Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ANUAL
Als observatoris seculars, l’anàlisi de

Evolució de la precipitació anual als observatoris seculars

l’evolució de la precipitació es
presenta a partir de les dades de la
precipitació

acumulada

anual

i

+0,1 (%/decenni)

estacional. Gràficament es mostren
com a l’anomalia de la precipitació,
expressada en percentatge respecte
de la mitjana climàtica. Aquesta
mitjana correspon el període de
referència 1981-2010.

La

sèrie

de

dades

disposada

cronològicament permet també el
càlcul de tendències que indiquen el
signe

del

canvi

(positiu/plujós,

negatiu/sec), la velocitat a la qual es
dona

i

si

la

tendència

és

estadísticament significativa (sempre

+0,2 (%/decenni)

per a un nivell de confiança del 95%
i emprant el test de Mann-Kendall).
En el cas dels observatoris seculars,
cap

de

precipitació

les

tendències
calculades

de
té

significació estadística. Els gràfics
d’evolució sí que permeten analitzar
la variabilitat anual i estacional de la
precipitació als dos observatoris, i
identificar l’existència o no de cicles.

Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada anual (a dalt a l’Observatori de l’Ebre i a
baix a l’Observatori Fabra) fins a 2019. Les anomalies s’expressen en % respecte al període de
referència 1981-2010 (taronja anomalies negatives/seques i verd positives/plujoses) i la corba
negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la tendència
en %/decenni amb un asterisc si és estadísticament significativa (segons el test de MannKendall) amb un nivell de confiança del 95%.

L’any 2019 va ser sec a l’Observatori de l’Ebre, concretament l’onzè més
sec des de 1905, i es van acumular 329,1 mm (anomalia de -35,6%).
A l’Observatori Fabra, el 2019 va ser un any pluviomètricament normal.
Es van acumular 599,8 mm, el que suposa una anomalia de -3,7%
respecte de la mitjana climàtica d’aquesta sèrie.
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PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL
Evolució de la precipitació estacional a l’Observatori de l’Ebre (1905-2019)

L’any

2019

va

ser

sec

a

l’Observatori de l’Ebre a causa,
-0,1 (%/decenni)

especialment,

d’un

primavera

el

on

hivern

dèficit

de

i
la

precipitació va superar el -50%. Així,
l’hivern 2018-2019 va assolir una
anomalia de -85%, i va esdevenir el
cinquè més eixut, juntament amb
1973. Per la seva banda, la primavera
de 2019 es van recollir 55,6 mm, fet
que suposa una anomalia de -58%
respecte del període de referència
1981-2010. Només l’estiu va tenir un
comportament pluviomètric normal,
amb una precipitació de 78,9 mm,
+0,3 (%/decenni)

un +5% respecte de la mitjana. Per
contra, la tardor va tenir de nou un
comportament sec, amb un dèficit
de -32% (135,3 mm).

La incorporació de les dades de
2019 modifica molt lleugerament les
tendències

de

obtingudes

respecte

la

precipitació
dels

valors

calculats fins al 2018, però sense
canviar de signe i mantenint-se en la
no significació estadística. Només
-2,3 (%/decenni)

l’estiu, és el període de l’any on es
registra una tendència més robusta
cap al descens pluviomètric (-2,3%/
dec),

però

encara

lluny

de

la

significació estadística.

+0,8 (%/decenni)
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Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada estacional
(de dalt a baix: hivern, primavera, estiu i tardor) a l’Observatori
de l’Ebre entre 1905 i 2019. Les anomalies s’expressen en %
respecte al període de referència 1981-2010 (taronja anomalies
negatives/seques i verd positives/plujoses) i la corba negra
correspon a un filtre gaussià de 13 membres. Dins del requadre
s’indica la tendència en %/decenni amb un asterisc si és
estadísticament significativa (segons el test de Mann-Kendall)
amb un nivell de confiança del 95%.

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL
L’any 2019 es pot qualificar de
pluviometria
l’Observatori

normal
Fabra,

amb

Evolució de la precipitació estacional a l’Observatori Fabra (1914-2019)

a
una
+0,4 (%/decenni)

anomalia negativa que es va situar
en un tímid -4%. L’hivern va ser
l’estació

que

va

tenir

un

comportament més anòmal, amb
una desviació respecte de la mitjana
molt marcada: -80%. De fet, només
es van acumular 27,6 mm en els tres
mesos hivernals. La resta d’estacions
es

van

moure

amb

totals

pluviomètrics més propers a la
mitjana climàtica, tot i que amb
matisos. La primavera es van situar
amb un dèficit pluviomètric molt

+0,1 (%/decenni)

modest (-7% i 145,5 mm), mentre
que l’estiu va registrar un superàvit
gens menyspreable del 26% (118,2
mm). Per la seva banda, la tardor va
tornar a totals de precipitació per
sota de la mitjana, concretament de
–16% i 149,1 mm recollits.

La incorporació de les dades de
2019 no modifica en escreix les
tendències

de

precipitació

respecte als valors calculats per a

-2,0 (%/decenni)

aquesta sèrie fins a 2018, i tots es
mouen al voltant de la forquilla del
+1 %/dec al –2% %/dec. En cap cas
s’assoleix la significació estadística, i
com en el cas de l’Ebre és l’estiu
l’estació de l’any que hi estaria més
a prop.

Gràfiques de l’evolució de la precipitació acumulada
estacional (de dalt a baix: hivern, primavera, estiu i tardor) a
l’Observatori Fabra entre 1914 i 2019. Les anomalies
s’expressen en % respecte al període de referència 19812010 (taronja anomalies negatives/seques i verd
positives/plujoses) i la corba negra correspon a un filtre

+0,8 (%/decenni)

gaussià de 13 membres. Dins del requadre s’indica la
tendència en %/decenni amb un asterisc si és
estadísticament significativa (segons el test de Mann-
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

En aquest apartat es presenten i

Identificador - Nom de l’índex (unitat)

Tend. / Var.
EBRE
(1905-2019)

Tend. / Var.
FABRA
(1914-2019)

1

DGe0 - dies de glaçada (dies/decenni)

-0,39* / -4*

-0,36*/ -4*

2

DE25 - dies d’estiu (dies/decenni)

+2,52* / +29*

+2,62* / +27*

3

DE30 - dies de calor (dies/decenni)

+3,43*/ +39*

+2,05* / +22*

4

DGa0 - dies glaçats (dies/decenni)

-

-0,01 / -0,1

5

NT20 - nits tropicals (dies/decenni)

+2,81* / +32*

+2,65* / +28*

6

DEC - durada de l’estació de creixement
(dies/decenni)

+0,11 / +1*

7

TXx - màxima de TX (°C/decenni)

+0,29* / +3,3*

+0,19* / +2,0*

8

TNx - màxima de TN (°C/decenni)

+0,15*/ +1,7*

+0,11*/ +1,2*

9

TXn - mínima de TX (°C/decenni)

+0,16*/ +1,8*

+0,23*/ +2,4*

10

TNn - mínima de TN (°C/decenni)

+0,13* / +1,5*

+0,17* / +1,8*

11

TN10p - nits fredes (%/decenni)

-0,73*/ -8*

-0,58*/ -6*

12

TX10p - dies freds (%/decenni)

-0,73* / -8*

-0,77*/ -8*

13

TN90p - nits càlides (%/decenni)

+1,11*/ +13*

+0,99*/ +10*

Núm.
índex

s’analitzen, pel cas dels observatoris
seculars, 28 índexs recomanats per
l’ETCCDI i definits anteriorment en
el

capítol

d’Extrems

corresponent

d’Índexs

del

informe.

present

També s’inclouen dos indicadors
relacionats amb meteors aquosos
(els dies de neu i els dies de boira) i
un altre que estudia l’evolució de la
insolació

anual

(hores

de

sol

efectives). En el càlcul d’aquests 31
índexs, en cas de ser necessari un

+0,46* / +5*

període de referència, s’ha utilitzat,
pel cas dels observatoris seculars, el
trentenni 1971-2000.

La taula adjunta mostra els resultats
dels índexs climàtics calculats amb
les sèries de dades diàries de
temperatura als observatoris de
l’Ebre i Fabra. Es mostra la tendència
decennal i la variació entre l’inici de
la sèrie i el present. Aquests resultats
complementen

els

obtinguts

en

14

TX90p - dies càlids (%/decenni)

+1,38*/ +16*

+1,34*/ +14*

capítols anteriors i aporten una

15

IDRC - indicador de durada de ratxa càlida
(dies/decenni)

+1,56* / +18*

+1,35*/ +14*

l’evolució dels valors extrems de

16

IDRF - indicador de durada de ratxa freda
(dies/decenni)

-0,62*/ -7*

-0,89*/ -9*

17

ATA - amplitud tèrmica anual
(°C/decenni)

+0,06* / +0,7*

+0,06* / +0,7*

Resum final de la tendència (tend) decennal (unitat per decenni) i de la variació (var.) dels
diferents índexs climàtics calculats relacionats amb la temperatura. El període per calcular la
tendència i la variació és 1905-2019 per a l’Observatori de l’Ebre i 1914-2019 per a l’Observatori
Fabra. L’asterisc al costat del valor numèric indica que la tendència és estadísticament
significativa, amb un nivell de confiança del 95% segons el test de Mann-Kendall.

El caràcter càlid de l’any 2019, ha potenciat l’increment del ritme de
creixement dels indicadors càlids i el decreixement en els de caràcter
fred. Assenyalar que s’ha incorporat un nou indicador, dies de calor
(TX≥30ºC) que mostra un increment apreciable, especialment a

El percentatge de dies i nits fredes s’ha vist reduït clarament als dos
observatoris centenaris, juntament amb la durada de la ratxa freda, que
s’associa a les onades de fred. En aquest darrer cas la reducció ha estat
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informació
cada

més

sèrie

amb

detallada
una

sobre

cobertura

temporal més àmplia.

En

aquest

tendències

sentit,
positives

s’obtenen
i

amb

significació estadística a bona part
dels índexs relacionats amb un
increment tèrmic, i tendències
negatives i de nou significatives
als

índexs

refredament.

associats

amb

un

ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
A l’Observatori de l’Ebre, els dies

Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

de calor (DE30), els dies d’estiu
(DE25) i les nits tropicals (NT20)
continuen sent els índexs amb una
taxa d’increment més marcada. Així,
actualment hi ha 39 dies més amb
una màxima que superi els 25 ºC, els
dies de calor s’enfilen fins als 29 dies
més, i hi ha més de 30 nits
tropicals

més,

sempre

en

comparació amb l’inici del segle XX.
Per contra, els índexs tals com el
nombre de dies de glaçada o la
durada de la ratxa freda presenten
una clara tendència a la disminució:
4 i 7 dies respectivament, des de
l’inici de la sèrie.
També és remarcable l’increment
que s’aprecia en els valors dels
extrems càlids, especialment en la
temperatura

màxima

(TXx),

que

actualment és 3ºC més elevada que
no pas a principis del segle XX.
Igualment la freqüència de dies o
nits fredes ha disminuït un 8%, i s’ha
incrementat en més d’un 13% el
percentatge de dies i nits càlides.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics a l’Observatori de l’Ebre entre
1905 i 2019. De dalt a baix: dies de calor (DE30), nits tropicals (NT20), durada de la ratxa càlida
(IDRC) i durada de la ratxa freda (IDRF). La línia negra indica la tendència lineal i la corba
discontínua és un ajust polinòmic de grau 3.
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la temperatura

L’Observatori Fabra de Barcelona,
segueix

la

mateixa

pauta

de

comportament que l’Ebre, en el
sentit d’un augment evident dels
índexs associats a una meteorologia
càlida i a la inversa, amb una de
característiques fredes. Tot i això, el
ritme de canvi no és tan pronunciat
en aquells indicadors associats a la
temperatura màxima (diürna) i ho
són

lleugerament

més

amb

la

mínima.

En aquest sentit, només en els
índexs freds s’aprecia un descens
més marcat, en part perquè en estar
ubicat més al nord i a certa elevació
(420 m) participa més freqüentment
d’aquest tipus de temps. Així, la
disminució de la durada de la ratxa
freda és de 9 dies des de 1914, i els
extrems freds de la temperatura
màxima (TXn) i de la mínima (TNn)
no són tan freds, i augmenten al
voltant de 2 C. També s’aprecia un
increment en la durada de l’estació
de creixement de 5 dies.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics a l’Observatori Fabra entre 1914 i
2019. De dalt a baix: dies de calor (DE30), nits tropicals (NT20), durada de la ratxa càlida (IDRC) i
durada de la ratxa freda (IDRF). La línia negra indica la tendència lineal i la corba discontínua és
un ajust polinòmic de grau 3.
Observatori Fabra, situat al vessant sud
de la serra de Collserola (Barcelona).
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
La taula adjunta mostra els resultats

Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

dels índexs climàtics calculats amb
les sèries de dades diàries de
precipitació, observació de neu,
de

boira

i

hores

de

Núm.
índex

Identificador - Nom de l’índex (unitat)

Tend. / Var.
EBRE

Tend. / Var.
FABRA

18

PX1dia - quantitat màxima de PPT en 1 dia
(mm/decenni)

+1,3 / +14,7

+1,7* / +17,9*

19

PX5dia - quantitat màxima de PPT en 5 dies
consecutius (mm/decenni)

+1,7 / +19,2

+1,7 / +17,9

20

ISID - índex simple d’intensitat diària
(mm/dia per decenni)

+0,12 / +1,3

+0,14* / +1,5*

21

DP10 - dies de PPT ≥ 10 mm
(dies/decenni)

-0,08 / -1

+0,08 / +1

22

DP20 - dies de PPT abundant
(dies/decenni)

+0,10 / +1

-0,06* / -1*

23

DP50 - dies de PPT molt abundant
(dies/decenni)

+0,03* / +0,3*

+0,08 / +1

24

LMRS - longitud màxima de la ratxa seca
(dies/decenni)

+0,48 / +5

+0,86 / +9

25

LMRH - longitud màxima de la ratxa plujosa
(dies/decenni)

-0,01* / -0,1*

-0,03* / -0,3*

26

P95pTOT - PPT total anual en els dies molt
plujosos (mm/decenni)

+1,2 / +13,1

+7,0*/ +73,5*

27

P99pTOT - PPT total anual en els dies
extremadament plujosos (mm/decenni)

+1,7* / +19,6*

+4,2*/+14,7*

28

PTOT - precipitació total anual en els dies
plujosos (mm/decenni)

+0,24 / +2,7

+1,0 / +11,5

29

NEU - dies de neu
(dies/decenni)

-0,1* / -1*

-0,1* / -1*

30

BOIRA - dies de boira (període 1919-2019)
(dies/decenni)

-0,5* / +5*

-2,6*/-26*

31

SOL - hores de sol (període 1968-2019)
(hores/decenni)

+71,5* / +365*

+97,1* / 495*

sol als

observatoris de l’Ebre i Fabra.

Com en el cas de la tendència
mitjana de la precipitació acumulada
a

escala

anual

i

estacional,

exposades a la primera part de
l’estudi,

s’obtenen

tendències

amb

estadística

en

poques
significació

els

índexs

relacionats amb la precipitació. No
obstant, la incorporació de les dades
de

2019

ha

l’Observatori

significat
Fabra

que

més

a

índexs

sobrepassin aquest llindar: l’ISID,
DP20, LMRH, P95pTOT i P99pTOT.
Això indica que hi ha una certa
tendència en aquest observatori a
incrementar-se la concentració de la
precipitació

en

pocs

dies

i

a

augmentar-ne la intensitat.

Els únics índexs que presenten una
tendència

amb

significació

estadística a tots dos observatoris
són la disminució de la longitud
màxima de la ratxa humida, dels
dies de neu i dels dies de boira, i
l’augment

espectacular

de

les

hores de sol per al període 19682019,

que

en

el

cas

de

l’Observatori Fabra frega les 100
h/decenni.

Resum final de la tendència (tend) decennal (unitat per decenni) i del la variació (var) dels
diferents índexs climàtics calculats relacionats amb la precipitació, neu, boira i hores de sol.
El període per calcular la tendència i la variació és 1905-2019 per a l’Observatori de l’Ebre i
1914-2019 per a l’Observatori Fabra, tret dels índexs “Dies de boira” i “Hores de sol” (apareix
el període específic per aquests dos índexs). L’asterisc al costat del valor numèric indica que
la tendència és estadísticament significativa, amb un nivell de confiança del 95% segons el
test de Mann-Kendall.

El 2019 es va assolir el mínim històric de la longitud de la ratxa humida
a l’Observatori de l’Ebre: només 2 dies consecutius amb pluja superior a

Tant a l’Observatori Fabra com el de l’Ebre, al 2019 es va batre el rècord
de nombre anual d’hores de sol, 2.954,1 i 3.000,5 hores.
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ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

Tal com s’ha indicat prèviament,
l’Observatori

Fabra

és el que

registra un nombre més elevat
d'índexs

de

precipitació

amb

tendència significativa. Aquest és el
cas del pes que els dies molt i
extremadament plujosos tenen en
el total anual (índexs P95pTOT i
P99pTOT). Així, en el cas del primer
indicador, s’incrementa en 73,5 mm,
mentre que el segon ho fa en 14,7
mm, des del referit 1914. Dos altres
índexs amb un increment significatiu
són l’ISID i la longitud màxima de la
ratxa seca, per bé que en aquest
darrer cas sense assolir el llindar de
significació.

A l’Observatori de l’Ebre l'índex
P99pTOT és el que mostra una
tendència més evident cap a un
increment.

El nombre de dies a l’any en què hi
ha observació de neu disminueix als
observatoris de l’Ebre i Fabra, i ho fa
amb

significació

estadística.

Cal

aclarir, que aquest indicador informa
dels

dies

que

s’ha

vist

neu,

independentment o no que aquesta
hagi agafat al terra. En tots dos
observatoris al 2019 no s’hi va veure
nevar. Per al Fabra aquest fet
destaca força respecte a l’any 2018,
en què hi va nevar 8 dies.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics als observatoris de Fabra i l’Ebre.
De dalt a baix: longitud màxima de la ratxa seca (LMRS), precipitació total anual en els dies molt
plujosos (P95pTOT) i dies de neu (NEU). La línia negra indica la tendència lineal i la corba
discontínua és un ajust polinòmic de grau 3.
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Observatori Fabra, imatge nocturna de la
nevada del 28 de febrer de 2018.

ÍNDEXS CLIMÀTICS ALS OBSERVATORIS SECULARS
El nombre de dies amb observació
de

Índexs climàtics relacionats amb la precipitació, la neu, la boira i les hores de sol

boira tendeix a disminuir a

ambdós observatoris seculars, i ho fa
amb

significació

estadística.

A

l’Observatori de l’Ebre, el nombre de
dies l’any en què es veu boira ha
disminuït des de 1919 en 5 dies, i
especialment

apreciable

des

del

decenni de 1980. El 2019, es va
assolir un mínim d’observació de
dies de boira (5) igualant el registre
de 2013. A l’Observatori Fabra,
segons la sèrie iniciada el 1919, les
observacions de boira s’han reduït
en 26 dies.

El nombre d’hores de sol efectives
al

llarg

de

augmentar

l’any
de

tendeix

manera

a

força

evident. A l’Observatori de l’Ebre ho
fa a un ritme de +71 h/dec segons la
sèrie d’observacions del període
1968-2019 (utilitzada per compararla amb l’Observatori Fabra, que
inicia les observacions aquest any).
Si s’escull el període complet (19112019), l’increment és de +16 h/dec, i
de nou significatiu. A l’Observatori
Fabra (període 1968-2019), les hores
de sol anuals efectives augmenten a
un

ritme

encara

igualment

amb

estadística:

+97

més

elevat

i

significació
h/dec.

Per

comprendre millor la magnitud de
l’increment des de 1968, actualment
hi ha 365 hores més de sol que no
pas el 1968 a l’Ebre i prop de 500
hores més a Fabra. A ambdós
observatoris

l’augment és més

pronunciat a partir del decenni de
1980. El 2019, es van batre els
rècords d’hores de sol en un any a
totes dues sèries.

Selecció de gràfiques d’evolució del valor dels índexs climàtics als observatoris de l’Ebre i
Fabra. De dalt a baix: dies de boira (BOIRA) i hores de sol (SOL). La línia negra indica la
tendència lineal i la corba discontínua és un ajust polinòmic de grau 3.
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Comportament diari de la temperatura màxima i mínima al 2019 - Obs. de l’Ebre

Com a novetat en aquesta edició del
BAIC 2019, s’introdueixen quatre
gràfiques més, que permeten copsar
el comportament tèrmic diari mitjà
de

la

temperatura

als

dos

observatoris seculars, i contrastar-ho
amb la temperatura observada el
2019. D’aquesta manera, a banda
d’observar el cicle anual d'ambdues
variables,

es

permet

períodes

clarament

identificar
divergents

amb la mitjana i, fins i tot, dies en
els quals la temperatura ha estat tan
extrema

que

ha

superat

el

corresponent rècord diari.

A l’Observatori de l’Ebre, com ja
s’ha comentat, l’any 2019 va ser
càlid, i aquest fet té una evident
translació en el cicle diari de la
temperatura

màxima

(gràfica

superior) i mínima (inferior). La
màxima ha tingut diversos períodes
amb una desviació positiva evident:
mes

de

març,

juliol

i

primera

quinzena d’agost, bona part dels
mesos de tardor i darrera quinzena
de desembre. Els cicles freds, per
contra, són escadussers i de durada
molt limitada. Així, es van batre vuit
rècords absoluts de temperatura
màxima diària i només en un cas es
va assolir un rècord de temperatura
màxima

especialment

temperatura

mínima,

baixa.

La

també

va

manifestar el caràcter càlid de l’any,
però amb menor incidència en el
nombre de rècords càlids: sis enfront
de cap de caràcter fred. En aquest
sentit, el mes de desembre va ser
especialment càlid.

Evolució diària de la temperatura màxima (gràfica superior) i mínima (gràfica inferior) a
l’Observatori de l’Ebre l’any 2019 (corba negra). Les barres ocres indiquen l’amplitud tèrmica
màxima diària i les de color gris la mitjana, expressat com a rang d'incertesa del 95% al voltant
del valor mitjà, per al període 1905-2019. El cercle vermell i/o blau indica que s’ha batut algun
rècord diari.
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El comportament de la temperatura

Comportament diari de la temperatura màxima i mínima al 2019 - Obs. Fabra

diària del 2019 a l’Observatori
Fabra de Barcelona presenta força
similituds amb el descrit prèviament
per l’Ebre. El caràcter càlid de l’any
té una manifestació directa en les
desviacions

de

la

temperatura

màxima i mínima envers la mitjana
climàtica.

Aquestes

són

més

evidents amb la màxima, detectantse

diversos

períodes

amb

una

temperatura clarament per damunt
de la mitjana 1914-2019. Només
gener, i els mesos d’abril a juny van
registrar una temperatura propera a
la mitjana, en termes generals. Es
van

batre

dotze

rècords

de

temperatura màxima, destacant el
cicle de finals de febrer (amb tres) i
finals de juny (amb quatre de
consecutius).

Pel que fa a la temperatura mínima,
el 2019 va participar també del
caràcter càlid, però amb menys
intensitat. Només el període a cavall
del mes de juny i juliol, i el mes de
desembre, es va apartar amb escreix
(més de 5 ºC) de la mitjana. Per
contra els cicles freds van ser
pràcticament inexistents, a excepció
del mes de novembre que sí que va
encadenar

força

dies

amb

una

mínima per sota de la mitjana. En
conjunt, es van batre cinc rècords
càlids de temperatura mínima i cap
rècord de fred.
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