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Agraïments i crèdits
A causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, el Servei Meteorològic de Catalunya va
elaborar el passat mes de maig un avanç del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2019, i ara es

presenta el butlletí complet.
El Servei Meteorològic de Catalunya vol agrair al CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la
Muntanya d’Andorra), AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) i a Météo France la cessió de
part de les dades que s’han utilitzat en l’elaboració d’aquest informe.
Al mateix temps, expressem un agraïment especial a l’Observatori de l’Ebre, l’Observatori Fabra
i l’Estació Meteorològica de l’Estartit (Sr. Josep Pascual) per compartir les seves observacions.
Finalment, l’SMC vol reconèixer la tasca realitzada per tots els observadors meteorològics i
fenològics del país, gràcies als quals ha estat possible que hagin arribat fins als nostres dies
sèries climàtiques i fenològiques com les que s’utilitzen al present BAIC.

Butlletí elaborat per l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Data de la primera edició: octubre de 2020.
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Introducció - Les sèries climàtiques
En el BAIC s’analitzen, principalment les sèries climàtiques instrumentals, és a dir,
un conjunt de registres d’una determinada variable meteorològica presos en un
moment i lloc concrets. Una sèrie és útil climàticament si té una cobertura
temporal prou àmplia i una provada qualitat i homogeneïtat. La mateixa
aproximació és vàlida per a les sèries de variables marines i fenològiques.

El rescat de dades climàtiques
El rescat de dades en climatologia
tracta la recuperació i preservació de
tota documentació que contingui
informació climàtica rellevant, pas
previ a la seva extracció i explotació
com a dada climàtica pròpiament
dita.

La importància del control de
qualitat
El control de qualitat consisteix en
aplicar un seguit de proves
jerarquitzades amb l’objectiu de
detectar errors sistemàtics. Aquestes
proves es classifiquen en els
següents nivells: detecció de grans
errors, proves de tolerància, proves
de consistència interna i proves de
coherència temporal, totes elles
aplicades a les sèries diàries. Fruit de
l’anàlisi de qualitat es detecten un
seguit de valors dubtosos o erronis
que s’esmenen, quan això és
possible, o bé s’exclouen de l’anàlisi.

Per què és necessària una anàlisi
d'homogeneïtat?

Distribució geogràfica de les sèries climàtiques (en color vermell i blau), marines (en color verd) i
fenològiques (en color morat) emprades en el BAIC 2019.

Variables utilitzades
En aquesta edició del BAIC s’han analitzat 23 sèries de temperatura i 70 de
precipitació que cobreixen el període comú 1950-2019, i a una resolució diària.
La distribució geogràfica de les sèries és prou acceptable i representa força bé la
variabilitat de climes del país. Addicionalment, el BAIC continua prestant especial
atenció a les sèries de l’Observatori de l’Ebre (Roquetes, el Baix Ebre) i
l’Observatori Fabra (Barcelona, el Barcelonès), donades llurs característiques
d’àmplia cobertura temporal (més de 100 anys) i completesa.
L’anàlisi de diversos indicadors climàtics relacionats amb el mar s’ha fet a partir
de les sèries de nivell mitjà i de temperatura mitjana de l’aigua del mar a l’Estartit
(el Baix Empordà), que s’inicien l’any 1990 i 1974, respectivament.
En parlar de fenologia, s’han utilitzat les observacions dels darrers set de la Xarxa
Fenològica de Catalunya (Fenocat), malgrat no poder deduir resultats robustos
per la poca cobertura temporal que ara té la base de dades d’aquesta xarxa.
Finalment, la determinació de les estacions de l’any es realitza segons el següent
criteri: hivern (desembre, gener i febrer), primavera (març, abril i maig), estiu
(juny, juliol i agost) i tardor (setembre, octubre i novembre).
3

Tota sèrie climàtica pot estar
afectada per canvis en les condicions
en què s’han realitzat les mesures.
Aquests canvis sovint tenen una
magnitud similar al senyal climàtic i
poden conduir a conclusions
errònies sobre l’evolució del clima
en un lloc concret. Esdevé essencial
detectar
i
corregir
aquestes
alteracions abans de realitzar cap
anàlisi. Entre les diferents proves
d’homogeneïtat existents, les proves
d’homogeneïtat funcional relativa
són les més fiables. Aquestes
analitzen una sèrie climàtica en el
context d’altres sèries coetànies i
localitzades en la mateixa regió
climàtica. Al BAIC s’utilitza la
metodologia de HOMER per a la
detecció de punts de ruptura i
homogeneïtzació mensual (Mestre
et al. 2013), mentre que el mètode
de Vicent el al. (2002) és l’emprat
per a l’ajust diari.
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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
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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.

Fotografia: la Cerdanya
Autor: Enric Navarrete
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En aquest context de canvi climàtic antròpic, la precipitació no té un comportament clar i homogeni ni a
escala mundial ni a escala continental. En una zona relativament petita com és Catalunya també es reflecteix

aquesta heterogeneïtat, i si bé a la major part del país la precipitació ha disminuït en els darrers 70 anys, hi

Precipitació

ha algunes zones concretes en les quals s’ha registrat un augment de la precipitació.

REFERENT A L’INDICADOR
Aquest indicador es basa en les dades diàries de la precipitació registrada a 70 punts d’observació ben
distribuïts pel territori, i que cobreixen el període 1950-2019. Aquestes sèries inicials es transformen a valors
acumulats mensuals, estacionals i anuals i, posteriorment, se n’obté l’anomalia respecte d’un període
climàtic fix, que en aquest cas és 1981-2010. Es tracta d’una anomalia relativa, atès que es calcula a partir
d’un quocient: la diferència del valor a considerar i el valor climàtic dividit per aquest valor climàtic. Així, una
anomalia de -1% ens informa que la precipitació ha estat un 1% inferior a la mitjana. La sèrie de dades
disposada cronològicament permet també el càlcul de tendències, és a dir, quin és el signe del canvi
(positiu/plujós, negatiu/sec), a quina velocitat es dona, i si la tendència és estadísticament significativa o és
producte de l’atzar (sempre per a un nivell de confiança del 95% i emprant el test de Mann-Kendall).

DADES CLAU
L’any 2019 va ser un any sec considerant tot Catalunya, amb una
anomalia mitjana de -15,3 %.

En valor mitjà, la precipitació anual a Catalunya actualment ha
disminuït uns 65 mm respecte de la de mitjan segle XX (ritme de
decreixement de -1,6 %/decenni).

La precipitació d’estiu és l’única que presenta una tendència
clara i robusta a tot el país, disminuint en mitjana gairebé un 6%

per decenni en els darrers 70 anys.

Dues zones concretes de Catalunya donen un lleuger augment
de la precipitació anual des de 1950: al litoral Nord i la zona
entre la Conca de Barberà, l’Urgell i les Garrigues.
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PRECIPITACIÓ MITJANA ANUAL - ANY 2019
CATALUNYA. L’any 2019 va ser, en

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

general, un any sec al conjunt de
Catalunya,
mitjana

amb

de

una

-15,3%.

determinades

zones

anomalia
Només

del

a

-1,6%/decenni

Pirineu

occidental català es va recollir una
precipitació lleugerament superior a
la mitjana climàtica. Un any més es
constata de manera evident la gran
irregularitat anual de la precipitació
a una zona de clima majoritàriament
mediterrani com Catalunya, atès que
el període 2015-2017 va ser força
sec (2017 és l’any amb menys
precipitació dels darrers 70 anys),
2018 va ser extremadament plujós
(el segon més plujós a Catalunya des
de 1950) i el 2019 va tornar a ser
sec, sense arribar a l’extrem de 2017
però similar a 2016.

EUROPA. En conjunt, la precipitació

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la mitjana de la precipitació anual a Catalunya des
de 1950 fins a 2019 (basant-se en 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a
anomalies respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives/anys
secs; en verd, anomalies positives/anys plujosos) i la corba negra correspon a un filtre gaussià
de 13 membres. El requadre ombrejat correspon a la tendència registrada.

acumulada durant 2019 a Europa

presenta valors similars a la mitjana
climàtica. Com és habitual, però, hi

ANYS MÉS PLUJOSOS

ha zones amb una precipitació
clarament per sobre de la mitjana
(nord d’Espanya, els Alps i la façana

Any

Anomalia respecte de la mitjana
del període 1981-2010

ANYS MÉS SECS
Any

Anomalia respecte de la mitjana
del període 1981-2010

atlàntica del continent), mentre que

1971

+49,2%

2017

-26,4%

al sud-oest de la Península Ibèrica i a

2018

+48,9%

2007

-25,4%

una gran zona del centre d’Europa la

1969

+47,7%

2006

-25,0%

precipitació va ser inferior a la

1972

+44,2%

1973

-24,0%

normal (Copernicus, 2020).

1996

+44,0%

1950

-23,3%

1951

+46,6%

2015

-23,2%

MÓN. Probablement, el fet més

Aquestes taules mostren el rànquing dels 6 anys més plujosos (esquerra) i dels 6 anys més secs

destacable de la precipitació del

(dreta) a Catalunya durant el període 1950-2019, indicant l’anomalia de la precipitació de l’any
corresponent (en %) respecte del valor mitjà (1981-2010). Apareixen en negreta els anys 2018 i
2017 per remarcar que durant els darrers anys s’ha registrat a Catalunya el segon any més
plujós (2018) i l’any més sec (2017) des de 1950.

2019 al món és l’escassa quantitat
recollida a gran part d’Austràlia i de
l’oest d’Indonèsia, així com a zones
concretes del centre i sud d’Amèrica
i del sud d’Àfrica (WMO, 2020).

Al 2019, la precipitació total acumulada als pluviòmetres de la xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques de l’SMC varia entre els 1.675,2 mm d’Espot (el Pallars
Sobirà, a 2.519 m d’altitud) i els 217,9 mm del Pantà de Riba-roja (la Ribera d’Ebre).

22

RÀNQUING MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓ
Rànquing mensual de la precipitació mitjana a Catalunya (1950-2019)

Com

s’ha

comentat

per

a

la

temperatura mitjana, la visualització
de les dades en format de rànquing
mensual (atribuint a cada mes de la
sèrie climàtica un número d’ordre en
funció del valor de la corresponent
precipitació) permet interpretar més
fàcilment un fenomen.

Si bé en el rànquing mensual de la
temperatura

mitjana

es

podia

comprovar el caràcter clarament
càlid dels anys més recents, amb
preponderància dels tons vermells
en gairebé tots els mesos dels
darrers anys, el mateix tipus de taula
per a la precipitació mostra força bé
la irregularitat d’aquesta variable a
Catalunya. No hi ha cap acumulació
de tons verds o taronges en els
darrers 70 anys, ans al contrari se
succeeixen diferents tons de verd i
de groc indicant la variabilitat de la

precipitació d’un any a un altre i, fins
i tot, dins d’un mateix any.

En els darrers 25 anys no apareix cap
valor màxim mensual (no hi ha cap
número 1) i 5 vegades s’ha assolit el
segon registre més plujós (gener de
1996, abril de 2007, maig de 2008,
març i novembre de 2011). En canvi,
el número 70 (mes més sec) apareix
4 vegades (març de 2019, maig i
juny de 2006, desembre de 2015).

Pel que fa al 2019, es comprova que
l’any començà amb mesos força secs
(al paràgraf anterior s’ha dit que el
mes de març de 2019 fou el març
més sec des de 1950, i el febrer i el
juny també foren molt secs), mentre
Aquesta taula mostra el rànquing mensual de la precipitació mitjana a Catalunya pel
període 1950-2019. Per a cada mes, s’atribueix un número d’ordre, en funció del valor de la
corresponent precipitació. A tall d’exemple, el número 6 assignat al juliol (JUL) de 2011
indica que va ser el sisè mes de juliol més plujós, des de 1950. Per a una millor

interpretació, es mostra el rànquing amb una codificació de color, essent el verd més intens
el mes més plujós (número 1) i el taronja més intens el mes més sec (número 70).
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que al segon semestre de l’any ja
apareixen alguns mesos plujosos
(octubre i desembre, especialment).

TENDÈNCIA PRECIPITACIÓ - DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
El valor de la tendència mitjana de la
precipitació anual a tot Catalunya
(amb les 70 sèries analitzades) per al
període 1950-2019 és negatiu
(descens) i igual a -1,6 %/decenni,
essent els límits inferior i superior,
per a un nivell de confiança del 95%,
de -4,1 i +0,9 %/dec respectivament.
Aquest valor representa un ritme de
descens lleugerament superior al
que es va obtenir al BAIC anterior
(que era de -1,4 %/decenni), però es
manté que és una valor sense
significació estadística.

Observant el valor de la tendència a
cada una de les 70 sèries estudiades,
continua el signe negatiu (descens) a
la majoria d’elles, malgrat només
cinc presenten un valor negatiu amb
significació estadística (a l’anterior
BAIC n’hi havia una, i al de l’any
2017 n’hi havia 17). Com es va
comentar a l’informe de l’any passat,
aquest fet reforça la idea de la
dificultat de definir un clar
comportament de la precipitació
durant els darrers decennis a
Catalunya, atès que afegint només
un any plujós (2018) o sec (2017 o
2019) a les sèries que comencen a
l’any 1950 provoca canvis en el nivell
de confiança (significació estadística)
del valor de la tendència.

La distribució territorial continua
mostrant dues zones del país amb
valors positius (augment) però sense
significació estadística: una al litoral
Nord (a la Costa Brava, amb valors
entre +0,0 i +1,3 %/dec) i una altra
entre les comarques de la Conca de
Barberà, l’Urgell i les Garrigues
(entre +0,5 i +1,6 %/dec). Per altra
banda, els valors negatius més
marcats i amb significació estadística
apareixen a punts de la depressió
Central i del Prepirineu (-3,6 %/dec a
Igualada o Berga, -3,4 %/dec a
Canaletes, -3,1 %/dec a Agramunt i
-2,9 %/dec a Campdevànol).

Tendència de la precipitació anual, 1950-2019

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació anual per al
període 1950-2019, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. 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).

Tendència anual i estacional de la PPT pel conjunt de Catalunya (1950-2019)
Tendència (%/decenni)
PPT anual
PPT d’hivern
PPT de primavera
PPT d’estiu
PPT de tardor

- 1,6 [+ 0,9 / - 4,1 ]
- 3,4 [+ 3,1 / - 9,8 ]
- 0,1 [+ 4,7 / - 4,9 ]
- 5,9 [- 1,5 / - 10,3 ] *
+ 0,4 [+ 4,9 / - 4,1 ]

Aquesta taula mostra la tendència de la precipitació (PPT) anual i estacional,
expressada en %/decenni, per al conjunt de les 70 sèries climàtiques considerades
i per al període 1950-2019. L’asterisc al costat del valor numèric indica que
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%..
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PRECIPITACIÓ D’HIVERN
Evolució de la precipitació mitjana d’hivern a Catalunya (1950-2019)

-3,4 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana d’hivern a Catalunya en el
període 1950-2019 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd, anomalies
positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre ombrejat
correspon a la tendència registrada.

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació d’hivern per al
període 1950-2019, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. 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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L’hivern del 2018-2019 (període que
comprèn els mesos de desembre,
gener i febrer) a Catalunya es pot
qualificar com a molt sec, amb una
anomalia de -75% respecte de la
mitjana del període 1981-2010. La
precipitació. Va ser el quart hivern
més sec des de 1950,

El valor de la tendència mitjana de la
precipitació hivernal a Catalunya des
de 1950 és igual a -3,4 %/dec, valor
negatiu (descens) però sense
significació estadística.
Aquesta
tendència indicaria que actualment a
Catalunya, en valor mitjà, durant
l’hivern plou un 23% menys que a
mitjan s. XX, que equivalen a unsa
quantitat de precipitació al voltant
dels 27 mm.

La distribució territorial del valor de
la tendència de la precipitació
d’hivern per al període 1950-2019 a
les 70 sèries repartides per tot el
país només presenta un valor amb
significació estadística i clarament
negatiu (-7,6 %/dec a Puigcerdà). En
el mapa s’observa el clar predomini
dels valors negatius (color taronja), i
els cercles d’aquest color tenen una
àrea més gran (valor absolut més
gran de la tendència). A banda del
valor de Puigcerdà, la disminució
més marcada de precipitació a
l’hivern, però sense significació
estadística, s’obté a Organyà, la
Pobla de Segur, l’Observatori de
l’Ebre, la Granadella i Benissanet,
amb valors entre –10 i –7%/dec.
Apareix, però, una zona amb
tendències positives (augment de
precipitació)
al
litoral
Nord
(Cadaqués, l’Estartit, Palafrugell i la
Tallada d’Empordà), amb valors
inferiors a l’1,5 %/dec.

PRECIPITACIÓ DE PRIMAVERA
La primavera del 2019 (període que
comprèn els mesos de març, abril i
maig) a Catalunya va ser seca, amb
una anomalia de -28% respecte de
la mitjana del període 1981-2010.
Des de 1950, a Catalunya només hi
ha hagut 13 primaveres mes seques
que la de l’any passat.

La tendència mitjana de la
precipitació primaveral a Catalunya
des de 1950 fins a l’actualitat no és
estadísticament significativa, i el seu
valor és pràcticament nul (-0,1 % per
decenni). En mitjana, doncs, es pot
dir que a Catalunya durant la
primavera plou el mateix ara que a
mitjan s. XX. Comparant aquest valor
de la tendència amb l’obtingut al
BAIC 2018, hi ha hagut un canvi de
signe (era +0,3 %/dec), però el seu
valor continua estant al voltant del
zero o tendència “nul·la”.

Evolució de la precipitació mitjana de primavera a Catalunya (1950-2019)

-0,1 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana de primavera a Catalunya
en el període 1950-2019 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a
anomalies respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd,
anomalies positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre
ombrejat correspon a la tendència registrada.

La distribució territorial del valor de
la tendència de la precipitació de
primavera per al període 1950-2019
a les 70 sèries estudiades no
presenta cap valor amb significació
estadística. En el mapa s’observa
que pràcticament hi ha el mateix
nombre de sèries amb tendència
positiva (color blau) que negativa
(color taronja); el color blau domina
a la meitat sud, al litoral Nord i al
Pirineu i Prepirineu occidental (amb
valors màxims al voltant de +4,5 %
per decenni a Vimbodí, els Omellons
i l’Ametlla de Mar), mentre que el
color taronja apareix a zones del
litoral i prelitoral Central i Nord i al
Prepirineu oriental (amb valors
extrems inferiors a -4 %/dec a
Cubelles i Berga).

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació de primavera per
al període 1950-2019, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. 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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PRECIPITACIÓ D’ESTIU
Evolució de la precipitació mitjana d’estiu a Catalunya (1950-2019)

-5,9 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana d’estiu a Catalunya en el
període 1950-2019 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd, anomalies
positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre ombrejat
correspon a la tendència registrada.

L’estiu del 2019 (mesos de juny,
juliol i agost) a Catalunya es pot
qualificar com a sec, amb una
anomalia de -28 % respecte de la
mitjana del període 1981-2010
(curiosament la mateixa anomalia
que a la primavera). Va ser el desè
estiu més sec a Catalunya des de
1950, tot i que va ploure més que als
estius de 2017, 2016 i 2012, que
realment van ser molt secs.

A Catalunya, el valor de la tendència
mitjana de la precipitació d’estiu per
als darrers 70 anys (1950-2019) és
igual a -5,9 %/dec, i és un descens
estadísticament significatiu (l’única
estació de l’any que presenta aquest
comportament per a la precipitació).
Aquest valor equival a dir que la
precipitació estival actualment a
Catalunya, en valor mitjà, ha
disminuït una mica més del 40 %
respecte de la de mitjan s. XX,
percentatge que equival a una
quantitat de precipitació propera als
50 mm.
La tendència de la precipitació
d’estiu per al període 1950-2019 és
negativa a les 70 sèries analitzades, i
per a la meitat (35 sèries) el descens
és
estadísticament
significatiu.
Aquestes sèries amb un valor més
robust de la tendència de la
precipitació estival es concentren
bàsicament a Ponent, part de la
depressió Central, Prepirineu i litoral
i prelitoral Central i Sud. El descens
més marcat, amb valors de la
tendència entre -12 i -15 %/decenni,
s’obté a Montbrió del Camp,
Cabacés, els Omellons i Lleida.

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació d’estiu per al
període 1950-2019, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. 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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PRECIPITACIÓ DE TARDOR
La tardor del 2019 (període que
comprèn els mesos de setembre,
octubre i novembre) a Catalunya es
pot qualificar com a normal, atès
que l’anomalia obtinguda respecte
de la mitjana del període 1981-2010
va ser només de +4 %. Una mostra
d’aquesta
“normalitat”
de
la
quantitat de precipitació recollida la
tardor del 2019 és que ocupa el lloc
29 al rànquing de tardors des del
1950 (darrers 70 anys), és a dir, un
lloc bastant central en aquesta llista
ordenada des de la tardor més
plujosa (1994) a la més seca (1973).

El valor de la tendència de la
precipitació de tardor a Catalunya
per al període 1950-2019 és igual a
+0,4 %/decenni. Ha variat molt poc
respecte del de l’any passat (que era
+0,3 %/dec), i indica que hi ha hagut
un molt lleuger augment d’aquesta
variable durant els darrers 70 anys.
En xifres, aquest molt lleuger
augment ha estat de gairebé el 3 %
de precipitació, és a dir, actualment
a la tardor es recullen uns 5 mm més
de precipitació que a mitjan segle
XX. A més, és una tendència sense
significació estadística

Com passa a la primavera, la
distribució territorial del valor de la
tendència de la precipitació de
tardor (període 1950-2019) a les 70
sèries estudiades no presenta cap
valor estadísticament significatiu. El
nombre de sèries amb tendència
positiva (color blau) és una mica
superior al de sèries amb tendència
negativa (color taronja), i la majoria
d’aquestes sèries amb tendència
positiva estan a la meitat nord de
Catalunya. Els valors varien entre un
mínim de -3,1 %/dec a l’Ametlla de
Mar, o -3,0 %/dec a Vinebre i a
Igualada, i un màxim de +4,6 %/dec
a Vimbodí o +4,4 %/dec a
Montblanc.

Evolució de la precipitació mitjana de tardor a Catalunya (1950-2019)

+0,4 %/decenni

Aquesta gràfica mostra com ha evolucionat la precipitació mitjana de tardor a Catalunya en el
període 1950-2019 (a partir de 70 sèries climàtiques). Els valors s’expressen com a anomalies
respecte al període de referència 1981-2010 (en groc, anomalies negatives; en verd,
anomalies positives) i la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres. El requadre
ombrejat correspon a la tendència registrada.

Aquest mapa mostra la distribució territorial de la tendència de la precipitació de tardor per al
període 1950-2019, expressada en %/decenni, a partir de les 70 sèries analitzades. 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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Fotografia: Baix Ebre
29

Autora: Ester Curto

Fotografia: Pantà de Terradets (Llimiana)
Autor: Jaume Mos
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Tal com indica l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), el càlcul d’índexs climàtics és una eina útil
per tal de caracteritzar el clima, representar els patrons climàtics històrics i detectar-ne els canvis. Amb

aquest objectiu l’OMM va impulsar el desenvolupament d’eines de detecció del canvi climàtic i de

Índexs d’extrems

programari específic per calcular índexs que reflecteixin les millors estimacions de les tendències del clima
arreu del món. Així, l’Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) va definir i
formular un conjunt d’índexs per analitzar situacions climàtiques extremes seguint una metodologia

REFERENT A L’INDICADOR
Aquests indicadors es basen en les dades diàries de la temperatura de l’aire, tant màxima com mínima, i de
la precipitació registrada a 23 punts d’observació ben distribuïts pel territori, i que cobreixen el període
1950-2019. S’han definit 27 índexs que es mostren en un conjunt de mapes, on s’aprecia el comportament
de cada índex i les seves possibles diferències dins del territori. Al costat de cada mapa hi ha una breu

explicació del que s’hi pot observar. Per al càlcul dels índexs que requereixen un període de referència,
aquest ha estat el trentenni 1961-1990.
Finalment s’ha definit un índex per a caracteritzar i monitorar la sequera, l’Índex de Precipitació Estàndard

DADES CLAU
Els índexs d’extrems càlids de temperatura, tant diürns com
nocturns, presenten una tendència estadísticament significativa
a tot el país. Augmenten el nombre de dies càlids, d’estiu i de
calor, el nombre de nits tropicals i càlides, així com l’amplitud
tèrmica anual i la durada de ratxa càlida. Per una altra banda
disminueixen els dies freds i les nits fredes.
Els índexs extrems associats a la precipitació no mostren una
tendència uniforme a tot el territori, així com una manca de
significació estadística a la majoria de sèries analitzades.

La magnitud de les tendències sol ser més important per als
índexs extrems que es donen durant la part càlida de l’any, que

no pas durant la part freda de l’any.

El sector nord-occidental del país és el que sol mostrar un major
nombre

d’índexs

d’extrems

amb

valors

de

tendència

significatius estadísticament.
La intensitat i durada de les sequeres ha anat augmentat durant
els últims decennis en el conjunt de Catalunya. En canvi els
períodes humits són menys extensos i intensos espacialment i

temporal.
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ÍNDEXS D’EXTREMS DE TEMPERATURA
Núm.
Codi
índex

Codi
(anglès)

Nom de l’índex

Definició

Unitat

1

DGe0

fd0

Dies de glaçada

Nombre de dies en què TN < 0 °C en un any

Dies

2

DE25

su25

Dies d’estiu

Nombre de dies en què TX > 25 °C en un any

Dies

3

DE30

su30

Dies de calor

Nombre de dies en què TX > 30 °C en un any

Dies

4

DGa0

id0

Dies glaçats

Nombre de dies en què TX < 0 °C en un any

Dies

5

TX5

id5

Dies de fred

Nombre de dies en què TX < 5 °C en un any

Dies

6

NT20

tr20

Nits tropicals

Nombre de dies en què TN > 20 °C en un any

Dies

Dies

7

DEC

GSL

Durada de l’estació
de creixement

Nombre de dies durant un any entre la primera ratxa
de, com a mínim, 6 dies amb TM > 5 °C i la primera
ratxa després de l’1 de juliol amb, com a mínim, 6 dies
amb TM < 5 °C

8

TXx

TXx

Màxima de TX

Valor màxim anual de la temperatura màxima diària

°C

9

TNx

TNx

Màxima de TN

Valor màxim anual de la temperatura mínima diària

°C

10

TXn

TXn

Mínima de TX

Valor mínim anual de la temperatura màxima diària

°C

11

TNn

TNn

Mínima de TN

Valor mínim anual de la temperatura mínima diària

°C

12

TN10p

TN10p

Nits fredes

Percentatge de dies en què TN < percentil 10 del
període de referència

%

13

TX10p

TX10p

Dies freds

Percentatge de dies en què TX < percentil 10 del
període de referència

%

14

TN90p

TN90p

Nits càlides

Percentatge de dies en què TN > percentil 90 del
període de referència

%

15

TX90p

TX90p

Dies càlids

Percentatge de dies en què TX > percentil 90 del
període de referència

%

16

IDRC

WSDI

Indicador de durada
de ratxa càlida

Nombre de dies en un any en què, com a mínim, hi ha
6 dies consecutius amb TX > percentil 90 del període
de referència

Dies

Nombre de dies en un any en què, com a mínim, hi ha
6 dies consecutius amb TN < percentil 10 del període
de referència

Dies

Mitjana anual de la diferència entre TX i TN

°C

17

IDRF

CSDI

Indicador de durada
de ratxa freda

18

ATA

DTR

Amplitud tèrmica
anual

Aquesta taula mostra els divuit índexs d’extrems relacionats amb la temperatura calculats en aquest butlletí

Al 2019, la temperatura mínima diària més alta registrada a la xarxa d’Estacions Meteorològiques
Automàtiques de l’SMC va ser de 27,6 °C a l’Observatori Fabra (el Barcelonès), i Montserrat-Sant Dimes el
28 de juny. En canvi, la temperatura màxima diària més baixa es va assolir a Salòria (2.451 m) (el Pallars
Sobirà), el 3 de febrer, amb –13,8 °C.
Aquest mateix any, a Boí (2.535 m) (l’Alta Ribagorça) van registrar-se fins a 205 dies de glaçada, mentre
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ÍNDEXS D’EXTREMS DE PRECIPITACIÓ
Núm.
índex
19

20

Codi

PX1dia

PX5dia

Codi
(anglès)

Nom de l’índex

Definició

Unitat

RX1day

Quantitat
màxima de PPT
en 1 dia

Valor màxim anual de la precipitació diària

mm

RX5day

Quantitat
màxima de PPT
en 5 dies
consecutius

Màxima anual de la precipitació enregistrada en
5 dies consecutius

mm

Índex simple
d’intensitat
diària

21

ISID

SDII

22

DP10

R10

23

DP20

R20

24

DP50

25
26

27

28

29

Precipitació total anual dividida pel nombre de
mm/dia
dies amb PPT ≥ 1,0 mm

Dies de PPT ≥ 10 Nombre de dies en un any en què PPT és igual o
mm
superior a 10 mm
Nombre de dies en un any en què PPT és igual o
superior a 20 mm

Dies

R50

Dies de PPT molt Nombre de dies en un any en què PPT és igual o
abundant
superior a 50 mm

Dies

LMRS

CDD

Longitud màxima Màxim nombre anual de dies consecutius en un
de la ratxa seca
any amb PPT inferior a 1,0 mm

Dies

LMRH

CWD

Longitud màxima Màxim nombre anual de dies consecutius en un
de ratxa plujosa
any amb PPT igual o superior a 1,0 mm

Dies

R95p

PPT total anual Precipitació total anual considerant els dies amb
en els dies molt
PPT superior al percentil 95 del període de
plujosos
referència

mm

R99p

PPT total anual
Precipitació total anual considerant els dies amb
en els dies
PPT superior al percentil 99 del període de
extremadament
referència
plujosos

mm

P95pTOT

P99pTOT

PTOT

Dies de PPT
abundant

Dies

Precipitació total
prcptot anual en els dies
plujosos

Precipitació total anual recollida en dies amb
PPT ≥ 1,0 mm

mm

Aquesta taula mostra els onze índexs d’extrems associats amb la precipitació calculats en aquest butlletí

Al 2019, la precipitació màxima diària registrada a la xarxa d’Estacions Meteorològiques
Automàtiques de l’SMC va ser de 287,4 mm a Prades (el Baix Camp), el 22 d’octubre.
Al Port del Comte (2.316 m) (el Solsonès) van tenir lloc un total de 24 dies amb precipitació
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ÍNDEXS D’EXTREMS DE TEMPERATURA
DGe0 - Dies de glaçada
A

totes

les

sèries

estudiades

disminueixen

els

glaçada”

amb temperatura

(dies

“Dies

de

mínima per sota de 0 °C), però la
tendència només és estadísticament
significativa en el 70% de les sèries.
La reducció més important s’obté,
com és d’esperar, en indrets elevats
i/o allunyats de la influència del mar,
com per exemple Vielha i Ransol
(amb una disminució de 5,3 dies de

glaçada per decenni) o Tremp i Puig
Sesolles (–4,3 dies/dec).
Respecte

l’últim

butlletí,

les

magnituds de les tendències són
pràcticament

iguals

o

molt

lleugerament superiors/inferiors. Les
sèries de l’Observatori Fabra i Tivissa
han guanyat significació estadística.

Mapa amb la tendència de l’índex DGe0 (Dies de glaçada) per al període 1950-2019,
expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El
cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència
indica manca de significació estadística.

DE25 - Dies d’estiu
El nombre de dies en un any on la
TX > 25 °C continua essent un dels
índexs amb resultat més clar, ja que
totes les tendències obtingudes són
positives

i

amb

significació

estadística. Es mantenen els valors

entre 3 i 8 dies per decenni en
general.
Només hi ha un total de dues sèries
amb un valor positiu inferior a 3, les
quals corresponen als dos punts
més elevats: Puig Sesolles (+1,3 dies
per decenni) i Ransol (+2,5 dies/
dec).

Mapa amb la tendència de l’índex DE25 (Dies d’estiu) per al període 1950-2019, expressada en
dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05).
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DE30 - Dies de calor
Atès que a les nostres latituds
sovintegen

els

dies

amb

temperatura màxima (TX) superior
als 25 °C, s’ha calculat també el
nombre de dies per any en què la TX
supera els 30 °C, anomenant-los
“Dies de calor”.
Totes

les

sèries

presenten

una

tendència positiva estadísticament
significativa tret de Ransol, però cal
tenir en compte que en aquest punt
hi ha pocs dies amb una TX superior
als 30 °C. Per aquest mateix motiu, ja
no es mostra el valor a Puig Sesolles.
Els valors són més marcats que els
de l’índex DE25 a les Terres de
Ponent, a les de l’Ebre i al prelitoral,
mentre que són similars a la resta
Mapa amb la tendència de l’índex DE30 (Dies de calor) per al període 1950-2019 ,expressada
en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica manca
de significació estadística.

del territori.

DGa0 - Dies glaçats
La latitud i l’altitud de gran part del
país fa que hi hagi molt pocs dies
amb una temperatura màxima per
sota dels 0 °C al llarg de l’any. De
fet, hi ha estacions que presenten
molt pocs dies glaçats (o cap) en
tota la sèrie i ja no apareixen al
mapa (per això surten menys valors
en aquesta figura que a la resta).
Tan sols en punts de muntanya o
situats en certes fondalades es
detecta una disminució d’aquest
índex amb significació estadística,
com a Ransol (–2,5 dies/dec), Puig
Sesolles (–2,2 dies/dec) o Vielha
(–1,1 dies/dec).
Els valors són gairebé iguals o
lleugerament
Mapa amb la tendència de l’índex DGa0 (Dies glaçats) per al període 1950-2019, expressada en
dies/decenni. El diàmetre circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle
indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica
manca de significació estadística.
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més

elevats

magnitud que als de l’últim BAIC.

en

ÍNDEXS D’EXTREMS DE TEMPERATURA
TX5 - Dies de fred
Els

dies

amb

una

temperatura

màxima per sota de 5 °C (Dies de
fred) tendeixen a disminuir arreu,
però només presenten significació
estadística 17 sèries. Respecte al
BAIC anterior els valors són en
general lleugerament més elevats.
Com es mostra a la figura, la
disminució

més

marcada,

amb

significació estadística) s’obté a Puig
Sesolles (–4,4 dies per decenni),
Ransol (–3,2 dies/dec) i Vielha (–2,5
dies/dec).

Mapa amb la tendència de l’índex TX5 (Dies de fred) per al període 1950-2019, expressada en
dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica manca
de significació estadística.

NT20 - Nits tropicals
El nombre de dies en què la
temperatura mínima és superior als
20 °C tendeix a l’augment a tot
Catalunya, però no tots els valors
tenen significació estadística. Les
tendències

més

importants

es

troben a la costa i prelitoral: +5,4
dies per decenni a l’Aeroport de
Barcelona, +5,2 dies/dec a l’Obs. de

l’Ebre i +5,1 dies/dec a l’Aeroport de
Reus.
Respecte l’any anterior, els valors de
les

tendències

s’han

reforçat

lleugerament o s’han mantingut i
Moià

ha

guanyat

significació

estadística.
Quatre sèries (Ransol, Vielha, el Pont
de Suert i Malla) no presenten un
nombre de casos suficient com per
tal de calcular una tendència i no es
mostren al mapa.

Mapa amb la tendència de l’índex NT20 (Nits tropicals) per al període 1950-2019, expressada
en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica manca
de significació estadística.
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DEC-Durada

de

l’Estació

de

Creixement
Aquest índex tendeix a augmentar
arreu, però de forma significativa
només al 60 % de les sèries
estudiades.
Els valors varien entre +2 i +5 dies
per decenni a la majoria de punts
analitzats, tot i que a Puig Sesolles
s’assoleix la magnitud més elevada,
de +6,1 dies/dec. Tremp i l’Aeroport
de

Reus

guanyen

significació

estadística respecte l’any anterior.
És normal que a zones baixes
properes al litoral la tendència sigui
gairebé nul·la i sense significació
estadística, atès que sovint el valor
de l’índex en aquestes zones és
proper als 365 dies (tot l’any).
Mapa amb la tendència de l’índex DEC (Durada de l’estació de creixement) per al període 19502019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

TXx – Màxima de la TX
El

valor

màxim

temperatura

anual

màxima

de

(TX)

la

diària

presenta molt poca variació respecte
l’any anterior.
La

tendència

d’aquest

índex

a

l’augment (entre +0,3 i +0,7 °C per
decenni)

és

estadísticament

significativa arreu tret de Vielha.

Respecte el BAIC anterior, el Pont de
Suert i Tremp guanyen significació
estadística.

Mapa amb la tendència de l’índex TXx (Màxima de la TX) per al període 1950-2019, expressada
en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica manca
de significació estadística.
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TNx – Màxima de la TN
El valor màxim de la temperatura
mínima (TN) diària presenta una
tendència positiva (augment) a totes
les estacions analitzades, tret del
Pont

de

Suert

(malgrat

no

té

significació estadística).
Les tendències són pràcticament
iguals respecte l’any passat. El rang
de tendències es manté igual: entre
+0,2 i +0,5 °C per decenni a gairebé
totes les sèries excepte a dues
(Vielha i el Pont de Suert), les quals
són les úniques dues sèries que
presenten significació estadística.
En comparació amb el BAIC anterior,
Caldes de Montbui i Puig Sesolles
han guanyat significació estadística.
Mapa amb la tendència de l’índex TNx (Màxima de TN) per al període 1950-2019, expressada
en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud de la tendència (color taronja,
positiva; color blau, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

TXn - Mínima de la TX
El

valor

temperatura

mínim

anual

màxima

(TX)

de

la

diària

augmenta arreu durant el període
estudiat, amb valors entre +0,3 i
+0,6 °C per decenni.
Les tres sèries que no presenten
significació estadística es troben al

nord del territori (Ransol, el Pont de
Suert i Figures).
Respecte a l’any passat guanyen
significació estadística l’Observatori
Fabra, l’Aeroport de Reus i Tivissa.

Mapa amb la tendència de l’índex TXn (Mínima de TX) per al període 1950-2019, expressada en
°C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud de la tendència (color taronja, positiva;
color blau, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la circumferència
indica manca de significació estadística.
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TNn – Mínima de la TN
El

valor

mínim

temperatura
tendeix

a

anual

mínima

de

(TN)

augmentar

la

diària

arreu

del

territori, encara que només nou
sèries

presenten

estadísticament

una

tendència

significativa.

Els

valors de la tendència varien entre
+0,3 i +0,6 °C per decenni.
Respecte els resultats corresponents
a l’any anterior, pràcticament no
s’observen canvis en els valors de les
tendències,

tret

de

l’Observatori

Fabra que ha guanyat significació
estadística.
Les sèries més septentrionals són les
que presenten un valor més elevat
en magnitud: +0,6 °C per decenni a
Vielha i Ransol.
Mapa amb la tendència de l’índex TNn (Mínima de la TN) per al període 1950-2019, expressada
en °C/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle indica
que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica manca
de significació estadística.

TN10p – Nits fredes
El percentatge de dies en què la TN
es troba per sota del percentil 10 del
període de referència presenta una
tendència generalitzada cap a la
disminució, essent estadísticament
significativa gairebé a tot arreu (tret
de Malla i Igualada).
Respecte l’any passat, els valors de
la tendència són gairebé iguals.
Els valors significatius es mouen en
un estret rang d’entre –1,3 i –0,5 %
de dies per decenni, amb una
disminució màxima a Cardedeu i
mínima a Girona.

Mapa amb la tendència de l’índex TN10p (Nits fredes) per al període 1950-2019, expressada en
% de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle
indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència indica
manca de significació estadística.
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TX10p – Dies freds
El percentatge de dies en què la TX
és inferior al percentil 10 del període
de referència tendeix a disminuir
amb significació estadística a tot el
territori.
Enguany la tendència més suau
s’enregistra a Ransol (–0,6 % de dies
per decenni), mentre que la més
pronunciada continua essent la de
l’Aeroport de Reus (–1,8 %/dec) i de
Barcelona (–1,7 %/dec) com ja es va
obtenir a l’anterior edició del BAIC.
En general, les disminucions més
marcades es localitzen al litoral i
prelitoral.

Mapa amb la tendència de l’índex TX10p (Dies freds) per al període 1950-2019, expressada en
% de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle
indica que el valor és estadísticament significatiu (p-valor<0,05).

TN90p - Nits càlides
El percentatge de nits amb una TN
per sobre del percentil 90 del
període de referència tendeix a
augmentar a tot Catalunya, arreu
amb

significació

estadística.

En

general, els valors de la tendència
són iguals o lleugerament inferiors
als obtinguts l’any passat.

Aquest increment de nits càlides es
mou en una forquilla entre +0,8 %
de nits per decenni (Vielha) i +2,4 %
de nits per decenni (l’Observatori de
l’Ebre).

Mapa amb la tendència de l’índex TN90p (Nits càlides) per al període 1950-2019, expressada
en % de nits per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El
cercle indica que el valor és estadísticament significatiu (p-valor<0,05).
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TX90p – Dies càlids
El percentatge de dies en què la
temperatura

màxima

(TX)

és

superior al percentil 90 del període
de referència augmenta de forma
estadísticament significativa a totes
les sèries estudiades.
La tendència en general, o bé
disminueix molt lleugerament o bé
és pràcticament igual, en relació al
BAIC 2018.

L’increment es troba entre un valor
mínim de +1,3 % de dies per
decenni (Vielha) i un valor màxim de
+3,6 % de dies per decenni a
l’Aeroport de Reus.

Mapa amb la tendència de l’índex TX90p (Dies càlids) per al període 1950-2019, expressada en
% de dies per decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El cercle
indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05).

IDRC – Indicador de durada de
ratxa càlida
La durada de la ratxa càlida (nombre
de dies en un any en què, com a
mínim, hi ha 6 dies consecutius amb
TX > percentil 90 del període de
referència) té tendència a augmentar
arreu entre +1,1 i +6,1 dies per
decenni;

tots

els

valors

són

estadísticament significatius. Valors
molt similars als obtinguts l’any
anterior o un poc superiors en
alguns casos.
Les magnituds més altes (superiors a
+4 dies per decenni) s’obtenen
majoritàriament al litoral i prelitoral.

Mapa amb la tendència de l’índex IDRC (Indicador de durada de ratxa càlida) per al període
1950-2019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional a la magnitud del canvi
obtingut. El cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.
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IDRF – Indicador de durada de
ratxa freda
L’evolució del nombre de dies en un
any en què, com a mínim, hi ha 6
dies consecutius amb TN inferior al
percentil

10

del

període

de

referència, no mostra significació
estadística pràcticament enlloc. A les
5 sèries on s’ha obtingut una
tendència

amb

significació

estadística, aquesta és negativa i
varia entre –1,2 i –0,6 dies/dec (el

Puig Sesolles, Moià, l’Observatori
Fabra, Vilafranca del Penedès

i

Tivissa).
La sèrie de Malla proporciona una
tendència positiva d’aquest índex,
però amb un valor molt proper a
zero i sense significació estadística.
Respecte al BAIC 2018, els valors de
la tendència són molt similars, tot i
que Figueres ha perdut significació

Mapa amb la tendència de l’índex IDRF (Indicador de durada de ratxa freda) per al període
1950-2019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la tendència
(en groc, positiva; en blau, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la
circumferència indica manca de significació estadística.

estadística i Vilafranca del Penedès i
Tivissa l’han guanyada.

ATA - Amplitud tèrmica anual
La mitjana anual de la diferència
entre la TX i la TN tendeix a
augmentar lleugerament (entre +0,1
i

+0,2

°C

Catalunya,

per

decenni)

d’igual

a

tot

manera

a

l’obtinguda l’any anterior. Una única
sèrie

(Tremp)

no

presenta

significació estadística.
Respecte als resultats de l’any 2018,
Tivissa

ha

tornat

a

guanyar

significació estadística.

Mapa amb la tendència de l’índex ATA (Amplitud tèrmica anual) per al període 1950-2019,
expressada en °C per decenni. El diàmetre és proporcional a la magnitud del canvi obtingut. El
cercle indica que la variació és estadísticament significativa (p-valor<0,05) i la circumferència
indica manca de significació estadística.

42

ÍNDEXS D’EXTREMS DE PRECIPITACIÓ
ISID – Índex simple d’intensitat
diària
La precipitació total anual dividida
pel nombre de dies amb PPT ≥ 1,0
mm

(ISID)

rellevants

presenta
arreu.

Una

valors

poc

tendència

estadísticament significativa positiva
s’obté a Vielha i Vilafranca del
Penedès (+0,2 mm/dia per decenni),
mentre que és negativa a Oliana
(–0,2 mm/dia per decenni). La resta
de sèries no tenen tendència amb

significació estadística.
Respecte als resultats del BAIC 2018,
Oliana

ha

guanyat

significació

estadística i Ransol l’ha perdut.
Aquest índex dona una idea de la
concentració de la precipitació. Una
tendència positiva de l’índex ISID
Mapa amb la tendència de l’índex ISID (Índex Simple d’intensitat diària) per al període 19502019, expressada en mm/dia per decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la tendència
(en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la
circumferència, manca de significació estadística.

indica que la precipitació anual cada
vegada es reparteix en menys dies
de precipitació. Una de negativa,
apunta que aquesta es distribueix al
llarg de més dies.

DP10 – Dies de precipitació ≥ 10
mm
El nombre anual de dies amb una
precipitació igual o superior a 10
mm

tendeix

a

disminuir

amb

significació estadística només a 6 del
total de sèries: Ransol, el Pont de
Suert, Tremp, Oliana i els aeroports

de Reus i Barcelona, amb valors
d’entre –1,7 i –0,5 dies per decenni.
La resta de sèries no presenta una
tendència

estadísticament

significativa, de manera que tampoc
es

poden

extreure

conclusions

robustes lligades al seu signe.
Respecte a l’any passat, les sèries
dels aeroports de Reus i Barcelona
guanyen significació estadística.
Mapa amb la tendència de l’índex DP10 (Dies amb precipitació ≥ 10 mm) per al període 19502019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la tendència (en
blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la
circumferència, manca de significació estadística.
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DP20

–

Dies

de

precipitació

abundant (≥ 20 mm)
El nombre anual de dies amb una
precipitació igual o superior a 20
mm

tendeix

significació

a

disminuir

estadística

amb

només

a

Ransol, el Pont de Suert, Tremp,
Oliana i l’Aeroport de Reus, amb
valors entre –1,3 i –0,5 dies per
decenni.

Aquests

resultats

són

similars als obtinguts al BAIC 2018.
Generalment,

aquest

índex

està

força relacionat amb l’ISID (Índex
simple

d’intensitat

observant

ambdós

comprova

que

hi

diària),
mapes
ha

i
es

força

coincidència en el signe de la
tendència dels dos índexs per a la
majoria de les sèries (cal ignorar les
tendències nul·les).

Mapa amb la tendència de l’índex DP20 (Dies amb precipitació abundant, ≥ 20 mm) per al
període 1950-2019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (pvalor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

DP50 – Dies de precipitació molt
abundant (≥ 50 mm)
No hi ha tendències marcades en el
nombre anual de dies amb una
precipitació molt abundant (igual o
superior a 50 mm).
Tal com va passar l’any anterior, tan
sols a Oliana i Ransol hi ha una

lleugera disminució amb significació
estadística (–0,1 dies per decenni).
En canvi Figueres guanya significació
estadística respecte el 2018 amb un
lleuger augment (+0,2 dies per
decenni).

Mapa amb la tendència de l’índex DP50 (Dies amb precipitació molt abundant, ≥50 mm) per al
període 1950-2019, expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (pvalor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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PX1dia – Quantitat màxima de
precipitació en 1 dia
La tendència del valor màxim anual
de la precipitació diària (PX1dia) no
és

estadísticament

significativa

enlloc, tret de Figueres.
Alguns

valors

augmenten

o

disminueixen lleugerament respecte
l’any anterior, però no es pot
determinar amb total confiança la
variació de la precipitació màxima
diària (paràmetre associat al risc
d’inundació
comportar

sobtada
aquesta

que

pot

precipitació)

durant els darrers 69 anys.
Respecte al BAIC 2018, Figueres ha
guanyat significació estadística.

Mapa amb la tendència de l’índex PX1dia (Quantitat màxima de precipitació en 1 dia) per al
període 1950-2019, expressada en mm/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (pvalor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

PX5dia – Quantitat màxima de
precipitació en 5 dies consecutius
En general, aquest índex es relaciona
amb el risc d’inundacions del terreny
per

a

grans

quantitats

de

precipitació acumulades en pocs
dies consecutius. Si la tendència del
PX5dia és positiva, pot ser un senyal
d’augment d’aquest risc, mentre que
un valor negatiu pot indicar una
disminució del mateix.
L’única tendència amb significació
estadística és de –4,0 mm/dec a
Oliana. La resta de valors són
semblants als obtinguts l’any passat.
El

Pont

de

Suert

ha

perdut

significació estadística.
L’Aeroport de Barcelona presenta
una tendència força marcada, però
Mapa amb la tendència de l’índex PX5dia (Quantitat màxima de precipitació en 5 dies
consecutius) per al període 1950-2019, expressada en mm/decenni. L’àrea circular és
proporcional al valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica
significació estadística (p-valor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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sense significació estadística.

ÍNDEXS D’EXTREMS DE PRECIPITACIÓ
LMRS – Longitud màxima de la
ratxa seca
El

número

màxim

de

dies

consecutius en un any amb una
precipitació inferior a 1,0 mm només
té

una

tendència

estadísticament

a

l’augment

significativa

a

3

sèries: l’Observatori Fabra, l’Aeroport
de Barcelona i Tàrrega, amb valors
entre +1,8 i +2,1 dies/dec. La resta
de

sèries

presenten

tendències

positives excepte Vielha, però sense

significació estadística.
Respecte a l’any passat, totes les
sèries presenten uns valors que són
menors en magnitud generalment.
Tàrrega i l’Aeroport de Barcelona
han

recuperat

significació

estadística.
El fet que aquest índex mostri una
tendència

positiva

va

l’augment

de

durada

la

lligat

a

dels

Mapa amb la tendència de l’índex LMRS (Longitud màxima de la ratxa seca) per al període
1950-2019,. expressada en dies/decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la tendència
(en marró, positiva; en blau, negativa). El cercle indica significació estadística (p-valor<0,05) i la

períodes secs, és a dir, dels dies
consecutius sense precipitació.

LMRH – Longitud màxima de la
ratxa plujosa
Hi ha dues sèries que presenten una
tendència

amb

significació

estadística de l’índex LMRH (número
màxim de dies consecutius en un
any

amb

superior

a

precipitació
1,0

mm)

igual

o

cap a la

disminució (Vielha i Ransol, amb una
tendència de –0,3 dies per decenni).
Respecte el BAIC 2018, els valors
obtinguts per a les tendències són
pràcticament iguals per a totes les
sèries.
Cal remarcar que els valors es
mouen al voltant del zero, però la
major

part

estan

mancats

de

significació estadística.
Mapa amb la tendència de l’índex LMRH (Longitud màxima de la ratxa plujosa) per al període
1950-2019, expressada en dies per decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en marró, negativa). El cercle indica significació estadística (pvalor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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ÍNDEXS D’EXTREMS DE PRECIPITACIÓ
P95pTOT – Precipitació total anual
en els dies molt plujosos
La precipitació total anual en els dies
molt plujosos (aquells amb una
precipitació superior al percentil 95
del període de referència) només
mostra

una

tendència

a

la

disminució a tres sèries del sector
nord-occidental del territori: Ransol
(–22,3 mm per decenni), el Pont de
Suert (–18,8 mm/dec) i Oliana (–12,7
mm/dec). En canvi apareix una

tendència a l’augment a Figueres
(+19,0 mm/dec).
La majoria de sèries, excepte tres,
presenta

una

tendència

a

la

disminució d’aquest índex, tot i que
no és estadísticament significativa.
Respecte l’any anterior els valors són
Mapa amb la tendència de l’índex P95pTOT (Precipitació total anual en els dies molt plujosos)
per al període 1950-2019, expressada en mm per decenni. L’àrea circular és proporcional al
valor de la tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació
estadística (p-valor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.

similars o lleugerament superiors en
algunes estacions i lleugerament
inferiors a la resta.

PTOT – Precipitació total anual en
els dies plujosos
L’índex

PTOT

(precipitació

total

anual recollida en dies amb una
precipitació igual o superior a 1,0
mm)

mostra

una

estadísticament

disminució

significativa

a

només sis de les sèries estudiades,
concentrades

al

sector

nord-

occidental i al litoral. La tendència
negativa oscil·la entre –22 i –54 mm
per decenni.
Cal remarcar que una sèrie ha
guanyat

significació

estadística

respecte els resultats de l’any passat:
l’Aeroport de Barcelona. Els valors
de les tendències són similars o
lleugerament

superiors/inferiors

respecte el BAIC del 2018, ja que
Mapa amb la tendència de l’índex PTOT (Precipitació total anual en els dies plujosos) per al
període 1950-2019, expressada en mm per decenni. L’àrea circular és proporcional al valor de la
tendència (en blau, positiva; en taronja, negativa). El cercle indica significació estadística (pvalor<0,05) i la circumferència, manca de significació estadística.
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l’any 2019 ha estat generalment sec
o al voltant de la mitjana.

ÍNDEXS DE SEQUERA
La sequera pluviomètrica es pot

Evolucions mensuals dels IPE-6 i IPE-12 al conjunt de Catalunya (1971-2019)

avaluar utilitzant diversos índexs. Un
dels més àmpliament utilitzats és
l’SPI

(Standardised

Precipitation

Index), també conegut com a Índex
de Precipitació Estàndard (IPE),
que permet fer una avaluació del
dèficit o excés de precipitació al
territori i per a diferents temps
d’agregació.
L’IPE és un valor numèric que
representa

el

desviacions

estàndards

precipitació
determinat

nombre

de

que

la

caiguda durant un
període

de

temps

difereix respecte de la mitjana
climàtica, un cop que la distribució
original de la precipitació ha estat
transformada

a

una

distribució

normal.
Per a l’estimació d’aquest índex
d’extrems,

sèries Evolució temporal mensual de l’Índex de Precipitació Estàndard a 6 mesos (IPE-6, a dalt) i a 12
climàtiques llargues (en aquest cas mesos (IPE-12, a baix) per al conjunt de Catalunya durant el període de gener de 1971 fins a
des

de

cal

1971).

utilitzar

Aquestes

sèries

s’ajusten a una distribució teòrica de

desembre de 2019. Les barres blaves representen valors de l'índex positius (superàvit de
precipitació) i les barres vermelles corresponen a valors negatius (dèficit de precipitació). La línia
negra correspon a la mitjana mòbil de l’índex per a un interval de 13 mesos.

probabilitat, que seguidament es
transforma a una distribució normal,

Codi

Categoria hídrica

Valor de l’IPE

per a un lloc determinat i un període

HEE

Condicions d’humitat excepcional

> +2,5

d’acumulació designat sigui igual a

HE

Condicions d’humitat extrema

de +2,0 a +2,5

0. Un valor de l’IPE > 0 indica una

HF

Condicions d’humitat forta

de +1,5 a +2,0

un de negatiu una precipitació

HM

Condicions d’humitat moderada

de +1,0 a +1,5

inferior. La taula adjunta indica les

N

Condicions de normalitat

de –1,0 a +1,0

categories hídriques que es poden

SM

Condicions de sequera moderada

de –1,5 a –1,0

SF

Condicions de sequera forta

de –2,0 a –1,5

SE

Condicions de sequera extrema

de –2,5 a –2,0

SEE

Condicions de sequera excepcional

< –2,5

de manera que el valor mitjà de l’IPE

precipitació superior a la mitjana, i

definir en funció del valor d’IPE.

L’actualització de l’IPE s’obté a partir
del

conjunt

d’estacions

meteorològiques automàtiques de
l’SMC (XEMA). Tant les dades de
precipitació

recent

com

les

històriques es comparen en el si
d’una malla comuna a una resolució
horitzontal d’1 km.

Durant l’important episodi de sequera entre 2004 i 2008,
l’IPE-6 va assolir un valor de –2,88 al juliol de 2006, el qual
és el mínim absolut per al conjunt de Catalunya des de 1971.

Durant l’important període humit entre 1971 i 1973, l’IPE-12
va assolir un valor de +2,61 a l’octubre de 1973, el qual és
el valor màxim absolut per al conjunt de Catalunya des de
1971.
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ÍNDEXS DE SEQUERA
Percentatge d’àrea afectada segons categoria hídrica de l’IPE-12 a Catalunya (1971-2019) En els gràfics de la pàgina anterior es
1971

100 %

0%

mostren les evolucions

temporals

mensuals dels IPE-6 i IPE-12 per al
conjunt de Catalunya (1971-2019).
Aquests

índexs

informen

de

les

condicions de sequera a mitjà i llarg
termini, respectivament. Així doncs,
l’IPE-6

presenta

major

variabilitat

temporal que no pas l’IPE-12.
En els darrers tres decennis destaca la
presència

de

importants,

tres

tant

intensitat:

períodes

secs

durada

com

en

1998-2000,

2004-2008

i

2015-2017. En canvi, a l’inici de les
sèries dominaven els períodes humits.
Ambdues

evolucions

mostren

una

certa tendència a l’augment tant en la
freqüència

com

la

intensitat

dels

períodes secs, sobretot per al darrers
dos decennis.
En la gràfica d’aquesta
mostra

l’evolució

pàgina, es

temporal

del

percentatge d’àrea afectada segons
categories hídriques a Catalunya.

L’excepcionalment plujós 2018 va fer
que el percentatge d’àrea afectada per
categories humides tornés a assolir
una magnitud que no es registrava des
dels inicis dels anys 1990. Les dades
del 2019 amb força menys precipitació
han fet augmentar notablement el
percentatge de superfície en sequera.
Cal

des tacar

el

períod e

excepcionalment sec que va registrarse entre els anys 2004 i 2008, amb tres
màxims d’extensió de la sequera al
juliol de 2005, desembre de 2006 i de

2007. Per l’altra banda cal destacar
l’excepcional

període

humit

1971-

1972, pel que fa referència a la seva
intensitat i extensió tant espacialment
com temporal.
L’evolució

mensual

percentatge

2019

sembla

d’aquest

mostrar

una

tendència cap a una major presència i
0%
SEE

100 %
SE

SF

SM

N

HM

HF

HE

HEE

Evolució temporal mensual, per al període 1971-2019, del percentatge de superfície afectada
(%) al conjunt de Catalunya segons les diferents categories hídriques definides per l’Índex de
Precipitació Estàndard a 12 mesos (IPE-12) i descrites a la taula de la pàgina anterior. L’àrea
afectada per condicions de sequera apareix en colors càlids i l’afectada per condicions
humides, en colors freds.
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extensió espacial de les condicions de
sequera, les quals són més duradores i
intenses.

També

mostra

que

els

períodes humits són menys intensos i

extensos.

Fotografia: Observatori Fabra (Barcelona)
Autor: Alfons Puertas
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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

54

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%.

57

Vista del front marítim des de l’Obser-

vatori 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 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 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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Autor: Agustí Descarrega

Fotografia: Illes Medes (l’Estartit)
Autor: Josep Pascual
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Els mars i els oceans tenen un paper molt important en l’evolució i variabilitat del clima. D’una banda, per la
seva interacció amb l’atmosfera i, de l’altra, perquè actualment absorbeixen al voltant del 25% del CO 2 que

s’emet anualment a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes.

REFERENT A L’INDICADOR
Les observacions de les diferents variables marines que s’analitzen en aquest capítol provenen de
l’observatori de l’Estartit (el Baix Empordà). Són observacions de gran qualitat i precisió gràcies a la
dedicació del Sr. Josep Pascual.
La temperatura de l’aigua del mar es mesura a dues milles mar endins del port de l’Estartit i a poc més

Mar

d’una milla de les Illes Medes (42° 03’ N, 3° 15’ 15’’ E). En aquest punt de 90 metres de fondària es
prenen mesures de la temperatura de l’aigua en superfície i a 20, 50 i 80 m de profunditat. L’any d’inici
de les observacions varia segons la profunditat, però la sèrie més llarga és la mesura en superfície (des
de 1969). La mitjana climàtica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit s’ha calculat prenent com a

referència el període 1981-2010.
D’altra banda, la mesura del nivell del mar es realitza amb un mareògraf ubicat al port de l’Estartit. La
sèrie d’observacions es va iniciar l’any 1990.
Les sèries de dades disposades cronològicament permeten també el càlcul de tendències, és a dir, quin
és el signe del canvi (positiu/augment, negatiu/disminució), a quina velocitat es dona, i si la tendència és
significativa o és producte de l’atzar. El càlcul de la significació estadística es basa en el test de MannKendall, considerant un nivell de confiança del 95%.

DADES CLAU

El 8 d’agost de 2019 es va enregistrar a l’Estartit la temperatura
superficial de l’aigua del mar més elevada dels darrers 46 anys: 26,6 °C.

En el període 1974-2019, la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
augmenta a un ritme de +0,3 °C/decenni en els primers 50 m de
profunditat, i a un ritme de +0,2 °C/decenni a 80 m de fondària.

El nivell del mar en aquesta zona del Baix Empordà s’eleva a un ritme
de +3,3 cm/decenni en el període 1990-2019, valor força similar al
registrat en altres punts de la Mediterrània occidental.

75

TEMPERATURA DE L’AIGUA DEL MAR - ANY 2019
La temperatura mitjana anual de la

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar en superfície a l’Estartit durant l’any 2019

superfície del mar a l’Estartit durant
l’any 2019 va ser de 17,6 °C, el quart
valor més alt de la sèrie, iniciada
l’any 1974 (46 anys de dades).
Aquests valors només han estat
superats en les següent ocasions:
•

17,9 °C (2014)

•

17,8 °C (2017 i 2018)

•

17,7 °C (2016)

(L’any 1990 també va enregistrar-se
la mateixa temperatura de 17,6 °C
d’enguany).
Com s’aprecia en el gràfic adjunt, la
temperatura superficial de l’aigua
del mar va situar-se per sobre de la
mitjana climàtica bona part de
l’any (color vermell).
Destaquen els 26,6 °C del 8 d’agost,
(dia en què a 5 m de fondària es va
arribar a 26,4 ºC), el valor més alt de

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar en superfície a l’Estartit durant l’any 2019. La
corba de referència és la mitjana climàtica de la sèrie, de manera que l'àrea vermella indica
anomalies positives (temperatura superior a la mitjana climàtica) i l’àrea blava indica
anomalies negatives (temperatura inferior a la mitjana climàtica). A l’encapçalament de
cada columna es mostra la temperatura mitjana mensual de l’aigua del mar en superfície
registrada durant l’any 2019. Font: Josep Pascual.

la sèrie de 46 anys i els 14,2 ºC del
27 de febrer, la temperatura més
alta en un mes de febrer (iguala la

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit segons la fondària (1974-2019)

del 2 de febrer de 2016).
La

temperatura

superficial

de

només

ser

(+0,7ᵒC)

inferior a l’habitual durant el final

16,9ᵒC

l’aigua

del

mar

va

17,6ᵒC

(+0,7ᵒC)

de la primavera i l’inici de l’estiu,
pel temps variable i l’ambient no
massa càlid del mes de maig.

15,2ᵒC
(+0,6ᵒC)

Durant el mateix període, a les capes
més fondes (a partir dels 30 m), la

14,1ᵒC

temperatura de l’aigua va mantenirse

per

damunt

de

la

(+0,4ᵒC)

mitjana

climàtica. Aquesta situació, típica de
la primavera, va allargar-se bona
part del juny pel domini de la
tramuntana, ja que el barreig de les
aigües propiciat pel vent fa baixar la
temperatura

en

superfície

i

incrementa la de les capes més

Evolució de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit a diferents fondàries

profundes.

per al període 1974-2019. La línia superior correspon a la temperatura en superfície, i per
sota d’aquesta apareixen, en ordre, les línies corresponents a la temperatura a les fondàries

El 2019 va acabar amb valors de la
temperatura del mar per sobre de la

de 20 m, 50 m i 80 m. A la dreta de la gràfica es proporciona la mitjana anual de la
temperatura de l’aigua a cada fondària durant l’any 2019 (i l’anomalia corresponent).

mitjana climàtica a tots els nivells.
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TENDÈNCIA DE LA TEMPERATURA DE L’AIGUA DEL MAR A L’ESTARTIT
L'Estartit - Temperatura mitjana anual de l'aigua del mar en superfície (1969-2019)

L’anàlisi
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1,0

de

tendències

de

la
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profunditats
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0,2

temperatura de l’aigua del mar en

0,0
-0,2

aquest punt de la Costa Brava ha

-0,4
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(b)

1,2

Anomalia de la T (ºC) respecte del període 1981-2010

1,0

valors
són
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tendència

estadísticament

en el BAIC.

0,8
0,6

•

0,4

En els primers 50 metres de
profunditat, el ritme d’escalfament

0,2

és similar amb +0,3 °C/decenni.

0,0

-0,2
-0,4

•

-0,6

Les aigües més profundes s’han
escalfat a un ritme una mica més

-0,8

lent (+0,2 °C/decenni a 80 m de
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profunditat).
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(c)

1,2
1,0

L’augment

de

temperatura

es

detecta a totes les estacions de

L'Estartit- Anomalia T mitjana anual de l'aigua del mar a 50 m de profunditat (1971-2019)

Anomalia de la T (°C) respecte del període 1981-2010

els

significatius segons el criteri seguit

+0,30 °C/decenni

-1,2

l’any.

+0,27 °C/decenni

L’estiu és l’època de l’any amb un

0,8
0,6

augment més marcat en els primers

0,4

20 metres de profunditat (valors

0,2
0,0

propers a +0,4 °C/dec), mentre que

-0,2

a la tardor s’obté l’augment més

-0,4

marcat en aigües més profundes (al

-0,6
-0,8

voltant de +0,3 °C/dec a 50 m i de

-1,0

+0,2 C/dec a 80 m de fondària). Els

-1,2

augments de temperatura durant
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l’hivern i la primavera són inferiors

L'Estartit - Temperatura mitjana anual de l'aigua del mar a 80 m de fondària (1974-2019)
1,4

1,2

als esmentats per a les altres dues

(d)

1,0
Anomalia de la T (°C) respecte del període 1981-2010

Tots

obtinguts

L'Estartit - Anomalia T mitjana anual de l'aigua del mar a 20 m de profunditat (1969-2019)

+0,20 °C/decenni

estacions de l’any.

0,8

Els mesos de maig, juny, juliol,

0,6
0,4

novembre i desembre presenten els

0,2

augments

0,0

-0,2

més

marcats

de

la

temperatura de la superfície del mar

-0,4

(al voltant de +0,4 °C/dec), mentre

-0,6
-0,8

que les aigües més profundes han

-1,0

augmentat especialment la

-1,2
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-1,4

Evolució de l’anomalia de la temperatura de l’aigua del mar (en °C) a l’Estartit per al període
1974-2019 a diferents profunditats: (a) en superfície; (b) a -20 m; (c) a -50 m; (d) a -80 m.
L’anomalia es calcula respecte del període de referència 1981-2010, i a cada gràfic es mostra
també la tendència (en °C/decenni) de la variable corresponent.
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seva

temperatura el mesos d’octubre,
novembre, desembre i gener (prop
de +0,3 °C/dec).

EL NIVELL DEL MAR A L’ESTARTIT
L’anàlisi de les dades del mareògraf

Evolució del nivell del mar a l’Estartit (1990-2019)

ubicat al port de l’Estartit dona com

L'Estartit - Evolució del nivell mitjà mensual del mar (1990-2019)

a resultat que el 2019 va ser el 5è

30

any amb un nivell del mar més
elevat des de 1990, amb una

20

mitjana anual de +8,3 cm respecte
del zero del mareògraf.
valors:

-20

+3,2 cm/decenni

El nivell mitjà del mar durant el juliol

2018

amb un valor de +13,7 cm.

Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (expressat en cm) per al període 1990-

Considerant el període 1990-2019, la

2019. El pendent de la línia discontínua indica la tendència lineal d’aquesta variable per al
període analitzat (el valor apareix al quadre gris), mentre la corba en blau fosc mostra la

tendència del nivell mitjà anual
del

mar

a l’Estartit és positiva

(augment)

i

2019

2016

2017

2014

2015

2004

2005

2002

2003

2000

2001

1998

1999

1996

1997

1994

1995

1992

1993

-30
1990

aquest mes dels darrers 30 anys,

1991

de 2019 va ser el més alt mesurat en

2012

+8,8 cm (2009)

2013

•

-10

2010

+11,1 cm (2018)

2011

•

2008

+11,8 cm (2010)

2009

•

0

2006

+12,0 cm (2014)

2007

•

10
Nivell del mar (cm)

Només el superen els següents

mitjana mòbil de 12 mesos.

estadísticament

significativa, amb +3,2 cm/decenni.
Aquest valor és força similar a

Tendència global del nivell del mar (1993-2019)

l’obtingut amb altres mareògrafs

ubicats a punts del nord-oest de la
Mediterrània,

com

ara

Marsella,

València, Tarifa o Trieste (Permanent

Service for Mean Sea Level, PSMSL:
https://www.psmsl.org/).
Una altra forma de mesurar el nivell
del mar és amb satèl·lits. Les seves
mesures globals són comparables
amb les mesures locals realitzades
amb mareògrafs. El ritme d’elevació
global mitjà del mar és de 3,2 ± 0,4
cm/decenni.

mm/any

Estacionalment, el nivell mitjà del

Representació espacial de la tendència del nivell del mar en el període 1993-2019 obtinguda

mar a l’Estartit és més elevat a la

a partir de registres de satèl·lit. A la Mediterrània oriental les tendències es troben entre 2 i 3
mm/any (2 i 3 cm/decenni).

tardor (fet relacionat amb el valor de
la pressió atmosfèrica), però el ritme
d’augment del nivell del mar és

(Font: CSIRO, http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_last_decades.html).

màxim a la primavera, amb una
tendència de +3,8 cm/dec.

El nivell mitjà de la mar a l’Estartit en la dècada 1990-1999 va ser de +1,6 cm. En
la segona dècada d'aquest segle (2010-2019) el nivell mitjà ha estat de +8 cm, és
a dir, 6,4 cm. més alt només en 20 anys . (El zero de referència correspon al nivell

mitjà entre 1990 i 1995).
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Fotografia: L’Escala
Autor: Jesús Puigmartí
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Fotografia: Sunyer
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La fenologia és la ciència que descriu i estudia les relacions entre els factors climàtics i les manifestacions
estacionals o periòdiques de les espècies (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.). Són nombrosos

els estudis a Catalunya sobre els canvis fenològics associats al canvi climàtic en diversos grups d’organismes
vegetals o animals, posant de manifest l’enorme sensibilitat d’alguns d’aquests organismes fins i tot a les

Fenologia

més petites variacions del clima i, per tant, la seva vàlua com a bioindicadors del canvi climàtic.

REFERENT A L’INDICADOR
En aquest edició del BAIC es presenten per primera vegada alguns resultats obtinguts amb les observacions
de la Xarxa Fenològica de Catalunya (FenoCat, creada l’any 2013 i gestionada pel Servei Meteorològic de
Catalunya. Encara que només es disposa de set anys, com a màxim, d’observacions de les diferents espècies
i estadis fenològics (fenofases) que se segueixen a la FenoCat, ja es pot començar a representar gràficament
i a analitzar (sense treure conclusions robustes, evidentment) l'evolució d’alguna parella espècie/fenofase

durant els darrers anys a Catalunya, i és el que es mostra en aquest capítol. Partint d’aquests primers
resultats, i continuant ampliant temporalment les sèries d’observacions fenològiques en el futur, es podrà
estudiar molt millor la relació entre les variables climàtiques i la fenologia dels éssers vius. És d’esperar que
en les properes edicions del BAIC es puguin anar presentant alguns d'aquests estudis.
Una vegada més, agraïm la feina que fan els observadors de la FenoCat, i som molt conscients que sense la
seva col·laboració seria impossible presentar els resultats que tot seguit es mostraran ni plantejar els estudis
futurs sobre la relació entre clima i fenologia.

DADES CLAU

A desembre de 2019, la FenoCat disposa de 43 punts
d’observació fenològica repartits per tot el país, aportant
informació des de 26 comarques diferents.

En els set anys d’existència de la FenoCat, es disposa de més de
810.000 observacions fenològiques, de les quals un 77.3 % són
d’espècies vegetals i un 22.7 % són d’espècies animals (ocells i

papallones).

A partir de les observacions de la FenoCat encara no es poden
donar resultats concloents sobre l’avanç o el retard en la data
d’observació d’un determinat estadi fenològic, però sí que es
pot fer una primera anàlisi de la relació clima - fenologia.

81

FENOCAT - ANY 2019
La Xarxa Fenològica de Catalunya
(FenoCat), gestionada pel Servei

Punts d’observació de la FenoCat a desembre de 2019

Meteorològic de Catalunya, es va
crear el mes de març de 2013. Al
llarg dels set anys d’existència (fins
a desembre de 2019), hi ha hagut un
nombre variable de col·laboradors
fent observacions sistemàtiques de
la fenologia de diferents espècies,
però

s’ha

pogut

consolidar

un

nombre al voltant de 45 observadors
arreu del país, i s’està treballant en

diferents

àmbits

per

augmentar

aquesta xifra. Per exemple, durant
l’any 2019 s’ha signat un conveni de
col·laboració amb la Diputació de
Barcelona

per

fer

observacions

fenològiques a determinats punts de
la Xarxa de Parcs Naturals que
gestiona aquesta entitat, i durant el
període 2020-2021 es preveu iniciar
l’observació a nou parcs.
Essent conscients que amb set anys
de dades encara no es poden

obtenir

resultats

robustos

sobre

l’impacte del clima en l’alteració del
calendari fenològic dels éssers vius,

Distribució territorial dels quaranta-tres punts d’observació de la Xarxa Fenològica de
Catalunya (FenoCat) operatius a desembre de 2019.

per al període 2013-2019 es disposa
ja de quasi 811.400 observacions
fenològiques a la base de dades de
la FenoCat. Es creu oportú, per tant,
donar

a

conèixer

els

primers

Concepte

Informació

Nombre total d’observacions a la FenoCat

811.399

Espècie amb més observacions

Ametller

(període 2013-2019)

(94.287)

Espècie amb més punts d’observació

Oreneta vulgar

(desembre de 2019)

(29 punts d’obs.)

resultats derivats d’aquesta base de
dades,

mostrant

així,

a

més,

l’agraïment a tots els col·laboradors
que fan possible que la FenoCat
sigui una realitat ben viva. D’aquest

nombre d’observacions, el 77,3%
corresponen

a

les

diferents

fenofases de les 25 espècies vegetals
seguides a la FenoCat, mentre que el
22,7% corresponen a 20 espècies

Informació de la base de dades generada amb les observacions fenològiques de la FenoCat

animals (14 ocells i 6 papallones), de

durant el període 2013-2019.

les quals s’informa si s’observen o
no.
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PLANTES SILVESTRES
Evolució d’algunes fenofases de plantes silvestres a Catalunya

L’evolució d’una fenofase de l’alzina
(Quercus ilex) és el primer resultat
amb les observacions de la FenoCat
que es comenta. En concret, s’ha
considerat la data d’inici de la
“floració plena” (aproximadament
el 50 % de les flors de l’alzina que
l’observador segueix mostren els
estams) a 16 punts d’observació
durant el període 2013-2019, i amb
aquestes dades s’ha calculat el valor
mitjà anual i la seva desviació típica

a tot Catalunya. Aquests valors
anuals es representen gràficament,
de manera que es pot analitzar
l’evolució anual d’aquesta fenofase.
Observant la figura es comprova que
la floració plena de l’alzina s’inicia,
Evolució anual de la floració plena (codi BBCH 65) de l’alzina a Catalunya per al període
2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la mitjana

en valor mitjà per a Catalunya, entre
els dies 115 i 126 de l’any, amb una

anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 16 punts d’observació,
mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi

dispersió mitjana als diferents punts

representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

mitjà de les desviacions típiques de

d’observació de ±13 dies (és el valor
cada

any).

És

molt

interessant

relacionar la variabilitat interanual

d’una

fenofase

amb

meteorològiques

les

d’un

dades
període

anterior a la data d’inici de la
fenofase, i aquest és l’estudi que
s’ha de fer properament.
Un segon exemple és l’evolució de la
data

d’inici

(valor

mitjà

per

a

Catalunya) de dues fenofases de la
floració de l’olivarda (Inula viscosa),
com són “s’han obert les primeres
flors” (codi BBCH 60) i “floració
plena (aprox. el 50 % de les flors

estan obertes, i algun pètal ja ha
caigut)” (codi BBCH 65). En aquest
cas, s’han considerat les dades de 5
punts

d’observació

durant

el

Evolució anual de dues fenofases de la floració de l’olivarda a Catalunya per al període
2013-2019: en color verd fluix, l’inici de la floració (codi BBCH 60); en color ver fosc, la

període 2013-2019, i s’ha calculat la

floració plena (codi BBCH 65). Les línies contínues uneixen els punts corresponents al valor
de la mitjana anual de la data d’inici de les dues fenofases calculat a partir de 5 punts

per a tot el conjunt. Així, les

d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen, per a cada
fenofase, la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la

a Catalunya, en valor mitjà, entre els

desviació típica de les dades).

mitjana i la desviació típica anuals
primeres flors de l’olivarda apareixen
dies 242 i 255 de l’any, mentre que
la floració plena s’observa dues o
tres setmanes després, entre els dies

267 i 272 de l’any.
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PLANTES SILVESTRES
El tercer exemple d’anàlisi de la
fenologia de plantes silvestres que

Evolució d’algunes fenofases de plantes silvestres a Catalunya

es mostra en aquesta edició del
BAIC correspon a la data d’inici de
la floració de la farigola o timó
(Thymus vulgaris). Es parteix de la
informació

proporcionada

a

20

punts d’observació respecte a la
data d’inici de la fenofase “s’han
obert les primeres flors” de la
farigola i, com en els casos anteriors
ja explicats, es calcula la mitjana i la

desviació típica anuals d’aquesta
fenofase per a cada any del període
2014-2019 (hi ha un nombre petit
d’observacions de l’any 2013, i s’ha
decidit no tenir-les en compte en
aquesta anàlisi). L’inici de la floració
de la farigola s’observa, en valor
mitjà per a Catalunya en conjunt,
entre els dies 86 i 104 de l’any,

Evolució anual de l’inici de la floració (codi BBCH 60) de la farigola a Catalunya per al
període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la

però la variabilitat dins d’un mateix

mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 20 punts d’observació,
mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi

any és gran (±20 dies).

representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

Atès que es compta amb un elevat

nombre

de

punts

d’observació

d’aquesta fenofase de la farigola i
que estan força repartits per tot el
territori, es pot estudiar el diferent
comportament

d’aquesta

planta

silvestre segons la zona del país.
Així, s’han agrupat les dades dels
punts d’observació més propers al
litoral i les dels punts més a l’interior
de Catalunya, i s’han repetit els
càlculs però per a les dues zones
per separat: “litoral i prelitoral” i
“Catalunya interior”. Es comprova

que l’inici de la floració de la farigola
s’observa força dies abans a la zona
litoral-prelitoral

que

a

la

zona

interior del país, amb una diferència
una mica superior a un mes: entre
els dies 65 i 84 de l’any al litoralprelitoral i entre els dies 100 i 118 de
l’any a l’interior.

Evolució anual de l’inici de la floració (codi BBCH 60) de la farigola per al període 2014-2019
a dues zones de Catalunya: en color blau, zona litoral i prelitoral (8 punts d’observació); en
taronja fosc, zona interior (12 punts d’observació). Les línies contínues uneixen els punts
corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase a cada zona
considerada, mentre que les línies discontínues superiors i inferiors indiquen la variabilitat
intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).
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ARBRES FRUITERS
Es mostra tot seguit tres exemples

Evolució d’algunes fenofases d’arbres fruiters a Catalunya

de seguiment fenològic d’arbres
fruiters: dues fenofases de l’ametller
i una fenofase del cirerer.
D’una banda, s’ha analitzat l’evolució
de dues fenofases de l’ametller
(Prunus dulcis): una corresponent a
la foliació i l’altra a la floració.
L’evolució

de

la

fenofase

dels

ametllers “Brot de les primeres
fulles, i ja estan ben obertes” s’ha
fet a partir de les dades de 24 punts

d’observació per al període 20142019, obtenint per a cada any el
valor mitjà de la data d’inici de la
fenofase i la seva desviació típica.
Així, el brot de les primeres fulles als
ametllers de Catalunya s’inicia, en
Evolució anual del brot de les primeres fulles (codi BBCH 11) de l’ametller a Catalunya per
al període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la

valor mitjà, entre els dies 37 i 62 de

mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 24 punts
d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat

d’un any a l’altre. S’ha d'esmentar

intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

l’any,

mostrant

força

variabilitat

que en aquesta primera anàlisi no
s’han

diferenciat

les

diverses

varietats de l’ametller, i aquest fet

contribueix a aquesta variabilitat
interanual i intraanual.
La segona fenofase dels ametllers
que s’ha estudiat és “S’han obert
les

primeres

flors”, i la seva

evolució per al període 2014-2019
s’ha obtingut a partir de les dades
de 26 punts d’observació, obtenint
igual que en altres exemples els
valors de la mitjana i la desviació
típica anuals de la data d’inici de la
fenofase per a Catalunya en conjunt.

El resultat és que les primeres flors
als ametllers apareixen, en valor
mitjà, entre els dies 10 i 43 de l’any,
amb una variabilitat d’un any a
Evolució anual de l’inici de la floració (fenofase “s’han obert les primeres flors”, codi BBCH
60) de l’ametller a Catalunya per al període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els
punts corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase
calculat a partir de 26 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i
inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la
desviació típica de les dades).

l’altre fins i tot una mica superior
que en la fenofase anterior (brot de
les primeres fulles). Destaca l’any
2016, amb un inici de la floració dels
ametllers durant els primers dies de
gener generalitzat a molts indrets de
Catalunya

(a

diversos

punts

d’observació de la Fenocat es va
registrar aquesta fenofase a finals de
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ARBRES FRUITERS
desembre). Com s’ha comentat en
altres moments d’aquest capítol, cal

Evolució d’algunes fenofases d’arbres fruiters a Catalunya

estudiar la influència de les dades
meteorològiques

en

el

període

anterior a la fenofase per poder
explicar millor aquesta variabilitat
interanual.

A

més,

també

cal

recordar que en una primera anàlisi
no s’han diferenciat les distintes
varietats de l’ametller.
Finalment, el tercer exemple amb
arbres fruiters correspon al cirerer

(Prunus avium) i és l’evolució de la
seva fenofase “Cireres mig madures
(aproximadament el 50 % ja tenen
color)”. L’anàlisi s’ha fet a partir de
les dades registrades a 21 punts
d’observació

durant

el

període

2013-2019, destacant que no s’han
tingut en compte les observacions
de dos punts de l’extrem nord-oest
del país [Viu de Llevata (l’Alta
Ribagorça) i Vielha (era Val d’Aran)]
perquè tenen un comportament

força

diferent

al

de

la

Evolució anual de l’inici de la fenofase “Cireres mig madures (aproximadament el 50 % ja
tenen color” (codi BBCH 85) de cirerer a Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra
contínua uneix els punts corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici
d’aquesta fenofase calculat a partir de 21 punts d’observació, mentre que les línies
discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada
any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

resta

d’observacions. Els valors mitjans
anuals de l’inici d’aquesta fenofase
dels cirerers a Catalunya varia entre
els dies 126 i 142 de l’any (només

Espècie
Col·lectiu

com a dada: als dos punts del nordoest del país no considerats, l’inici
d’aquesta fenofase s’observa força
dies més tard, entre els dies 168 i
189 de l’any). També es detecta
força variabilitat d’un any a un altre,
i caldrà estudiar la influència del

Nom comú

Nom científic

Ametller

Prunus dulcis

Cirerer

Prunus avium

Pomera

Malus communis

Oliver

Olea europaea

Cap

Vitis vinífera

Taronger

Citrus sinensis

Arbres fruiters

clima en aquesta variabilitat.

Llistat de les sis espècies que s’observen a la FenoCat del col·lectiu “ arbres fruiters”. De cada
espècie se segueixen algunes fenofases relacionades amb la foliació (brot i caiguda de
fulles), la floració (primeres flors i floració plena) i la fructificació (maduració dels fruits).
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OCELLS DE PRIMAVERA-ESTIU
Evolució de l’arribada d’alguns ocells de primavera-estiu a Catalunya

Els darrers dos exemples que es
presenten en aquesta edició del
BAIC corresponen a l’arribada de
dos ocells de primavera-estiu a
Catalunya: l’oreneta vulgar i el falciot
negre.
L’evolució de l’arribada de l’oreneta
vulgar (Hirundo rustica) al nostre
país s’analitza a partir de la data de
la primera visualització d’aquest
ocell per a cada any a 31 punts
d’observació amb registres durant

el període 2013-2019. Com als altres
exemples, es calcula la mitjana i la
desviació

típica

anuals

i

es

representen gràficament. El resultat
és que l’oreneta vulgar arriba a
Catalunya, en valor mitjà, entre els
Evolució anual de la data d’arribada (primera observació de l’any) de l’oreneta vulgar a
Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents

dies 79 i 90 de l’any. Un dels

al valor de la mitjana anual de la data de la primera visualització de l’ocell calculat a partir
de 31 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la

dades de la Fenocat és verificar la

variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de
les dades).

estudis

pendents

amb

aquestes

pauta concreta en l’arribada de
l’oreneta vulgar als diferents indrets
de Catalunya (és a dir, si la seva

arribada es detecta generalment
primer a una determinada zona del
territori).
També es

mostra l’evolució

de

l’arribada del falciot negre (Apus
apus) a Catalunya. S’ha tingut en
compte la data de la seva primera
visualització per a cada any a 19
punts d’observació amb dades en
el període 2013-2019. Després de
calcular

els

diferents

valors

estadístics anuals, el resultat mostra

un comportament força regular de la
data d’arribada del falciot negre al
nostre país durant els darrers set
anys, variant entre els dies 100 i 107
de l’any. Per les característiques
Evolució anual de la data d’arribada (primera observació de l’any) del falciot negre a
Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents
al valor de la mitjana anual de la data de la primera visualització de l’ocell calculat a partir
de 19 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la
variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de

pròpies d’aquest ocell (especialment
dotat per al vol, pot fer desenes de
quilòmetres per buscar aliment),
probablement és normal que hi hagi
aquesta poca variabilitat tant d’un
any a l’altre com en un mateix any,

les dades).

però

caldrà

propers anys.
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verificar-ho

en

els

Fotografia: el Vallès Oriental
Autor: Jordi Rodoreda
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