ANY 2017

2020

Temperatura de l’aire
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Fotografia: Sant Quintí de Mediona
Autor: Xavi Navas
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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 escales mundial i regional, i la conca Mediterrània

Temperatura

constitueix, juntament amb l’Àrtic, un dels àmbits geogràfics més sensibles a l’escalfament.

REFERENT A L’INDICADOR
Aquest indicador es basa en les dades diàries de la temperatura de l’aire, mitjana, màxima i mínima,
registrada a 24 punts d’observació ben distribuïts pel territori, i que cobreixen el període 1950-2020.
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. 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 2020 ha estat el més càlid a Catalunya des del 1950, amb una
anomalia de +1,04 °C, i respecte el període preindustrial, l’anomalia se
situaria al voltant de +1,6 ºC. A Europa també ha estat el més càlid, i
el 2n a escala planetària.

La temperatura a Catalunya és actualment 1,8 °C superior a la de
mitjan segle XX, a un ritme de creixement de +0,26 °C/decenni.

La temperatura diürna (màxima) s’incrementa a un ritme molt més
elevat que no pas ho fa la nocturna (mínima): +0,32 ºC/decenni vs.
+0,19 °C/decenni (1950-2020).
L’estiu segueix sent 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 2020
CATALUNYA. L’any 2020 va ser el

Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2020)

més càlid a Catalunya des del 1950,

amb una anomalia de +1,04 °C. És

+0,26 °C/decenni

el primer cop que se supera el
llindar d’1 ºC d’anomalia, i s’enllacen
set

anys

consecutius

amb

una

anomalia de 0,8 ºC. Per contra, cap
dels

deu

anys

més

freds

s’ha

enregistrat durant els darrers 36
anys.

EUROPA.

Com

en

el

cas

de

Catalunya, 2020 va ser el més càlid
al conjunt d’Europa des de que es
disposa

de

anomalia

registres,

superior

(Copernicus,

a

2020).

amb

una

+1,4

°C

Les

àrees

oriental i septentrional d’Europa van
presentar

les

anomalies

més

elevades, més de 2,5ºC en algunes
àrees, i cap indret del continent va

Aquesta gràfica mostra l’evolució de la mitjana anual de la temperatura a Catalunya des de
1950, basant-se en 24 sèries climàtiques, i per al període 1950-2020. 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.

registrar anomalies negatives.

MÓN. 2020 va ser el segon any més
càlid a escala planetària, molt proper

Rànquing dels deu anys més càlids i més freds a Catalunya (1950-2020)
Deu anys més càlids

Deu anys més freds

una

2020 (+1,04 °C)
2006 (+0,97 °C)
2015 (+0,97 °C)
2011 (+0,97 °C)
2014 (+0,96 °C)

1956 (-1,71 °C)
1972 (-1,68 °C)
1963 (-1,40 °C)
1969 (-1,40 °C)
1984 (-1,25 °C)

anomalia positiva més evident va ser

2019 (+0,88 °C)

1974 (-1,24 °C)

l’Àrtic,

als anys 2016 i 2019, amb una
anomalia

de

+0,5

a

+0,6ºC

(depenent de la font) respecte del
període 1981-2020, i de +1,2 a +1,3
°C respecte del període preindustrial
(1850-1900).

La

zona

amb

l’euroasiàtic,

2017 (+0,87 °C)

1980 (-1,21 °C)

amb registres que superaren els 5 ºC

2016 (+0,84 °C)

1976 (-1,13 °C)

d’anomalia. Únicament àrees del

2018 (+0,82 °C)

1971 (-1,11 °C)

Canadà i la Índia van registrar

2003 (+0,77 °C)

1975 (-1,05 °C)

especialment

anomalies negatives, juntament amb
determinades
(WMO, 2020).

àrees

oceàniques

Els deu anys més càlids i més freds a Catalunya durant el període 1950-2020,
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 2020, la temperatura més alta registrada a la xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques de l’SMC va ser de 41,6ºC a
Alcarràs (el Segrià), el 31 de juliol.
A l’extrem oposat, la temperatura més baixa es va assolir a
Bonaigua (el Pallars Sobirà), el 26 de desembre, amb –15,5 °C.

8

LA TEMPERATURA DES DE L’ÈPOCA PREINDUSTRIAL
Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1836-2020)

Per primera vegada des de la seva
creació, el BAIC ofereix informació

de la variació de la temperatura a
Catalunya

respecte

del

període

preindustrial (1850-1900). Aquesta
informació s’ha generat a partir de
la base de dades global NOAA-

CIRES-DOE 20th Century Reanalysis
V3 (20CRv3) (Slivinski et al., 2021),
que permet l’extracció de dades de
temperatura per a 16 punts de malla
sobre Catalunya.

+0,057 °C/decenni

La temperatura mitjana a Catalunya
al 2020 s’ha situat, segons aquesta
base de dades, 1,6ºC per damunt de

Aquesta gràfica mostra l’evolució de la mitjana anual de la temperatura a Catalunya des de
1836. Els valors s’expressen com a anomalia respecte al període preindustrial 1850-1990 (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.
Font de dades: NOAA-CIRES-DOE 20th Century Reanalysis V3 (20CRv3)

la mitjana preindustrial. Es tracta del
3r any més càlid de la història, i és la
cinquena vegada que se supera el

llindar crític d’1,5ºC. Aquest registre
és clarament superior al registrat a
escala global, que al 2020 ha estat
d’1,2

Període
1851-2020
1901-2020
1951-2020
1971-2020
1981-2020
1991-2020

CATALUNYA

GLOBAL

20CRv3 / SMCT2

HadCRUT5 / NOAAGlobalT5

+0,062 / nd
+0,098 / nd
+0,19 / +0,26
+0,32 / +0,42
+0,27 / +0,34
+0,30 / +0,39

+0,061 / nd
+0,097 / +0,093
+0,15 / +0,14
+0,20 / +0,18
+0,20 / +0,18
+0,23 / +0,21

Tendència (ºC/decenni) de la temperatura mitjana anual a Catalunya i a escala
global, per a diferents períodes i fonts de dades (nd, dada no disponible). Les
bases de dades utilitzades son: 20CRv3 (Slivinski, 2021), SMCT2 (Servei
Meteorològic de Catalunya, 2021), HadCRUT5 (Morice et al. 2021) i
NOAAGlobalT5 (Zhang et al. 2019)

(±0,1ºC)

(WMO,

2021),

i

confirma l’àmbit mediterrani com a
un “punt calent” pel que fa a la
magnitud de l’escalfament antròpic.

També

s’aprecia

d’increment

tèrmic

un
a

ritme

Catalunya

superior al que es registra a escala
global.

Analitzant

les

dades

precedents de quatre bases de
dades diferents, es constata que la
tendència

a

l’augment

de

la

temperatura fins al 1950 era molt
similar als dos àmbits, i és a partir de

llavors que s’aprecia una notable
acceleració a Catalunya. Així, en el
període més recent (1991-2020) la
tendència

global

s’ha

situat

al

voltant dels 0,22ºC/decenni, mentre
que a Catalunya, depenent de la
base de dades, se situaria clarament
per damunt dels 0,30ºC/decenni.
Igualment, la base de dades 20CRv3
tendeix a subestimar l’escalfament
registrat, quan es compara amb les
dades de l’SMC
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RÀNQUING MENSUAL DE LA TEMPERATURA
La visualització simple de les dades
permet

sovint

interpretar

Rànquing mensual de la temperatura mitjana a Catalunya (1950-2020)

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. 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).

El 2020 va tenir un caràcter força
càlid. De fet, cinc mesos de l’any es
van situar entre els 10 més càlids de
la sèrie mensual respectiva: febrer
(2), abril (8), maig (1), agost (6) i
novembre (5). Només dos mesos,
juny, i especialment octubre, es
desmarquen

d’aquesta

dinàmica

general.

Taula que mostra el rànquing mensual de la temperatura mitjana a Catalunya pel període
1950-2020. 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), 1950-2020

pel conjunt de Catalunya i el període

1950-2020,

presenta

una

clara

tendència envers l’increment, que es
fixa en +0,26 °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 +0,20 i

+0,32 °C/dec). La incorporació de les
dades del 2020, ha incrementat
lleugerament la tendència respecte
l’any anterior.

Representats cartogràficament els
valors de tendència anual de la TM
de les 24 sèries utilitzades, s’aprecia
una gran uniformitat arreu del

territori.

Així,

no

s’identifiquen

àmbits del país amb un escalfament
més o menys pronunciat, essent els
Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2020,
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).

valors

extrems

+0,28

°C/dec

(Aeroport de Barcelona i Cardedeu) i
+0,22 °C/dec (Vinebre i Malla).

Estacionalment, sí que s’aprecien
diferents comportaments respecte
de l’increment de la temperatura
mitjana.

Tendència anual i estacional de la TM pel conjunt de Catalunya (1950-2020)

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

+0,26 [+0,20 / +0,32 ]
+0,22 [+0,11 / +0,33 ]
+0,24 [+0,14 / +0,34 ]
+0,37 [+0,27 / +0,47 ]
+0,21 [+0,11 / +0,31 ]

Taula amb la tendència de la temperatura mitjana anual i estacional, expressades en
°C/decenni, per al conjunt de les 24 sèries climàtiques considerades i per al període
1950-2020. 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%.

és,

amb

molta

ritme de creixement més marcat
(+0,37

Tendència ( °C/decenni)

L’estiu

diferència, l’època de l’any amb un
°C/dec),

seguit

de

la

primavera (+0,24 °C/dec). L’hivern i
la

tardor

presenten

ritmes

de

creixement similars (respectivament,

+0,22 i +0,21 °C/dec). En tots els
casos, el valor de la tendència
presenta significació estadística.

Així doncs, la temperatura mitjana
actual a Catalunya és 1,8ºC més
elevada que fa setanta anys, sent un
increment

clar,

robust

estadísticament i força homogeni
territorialment.

Estacionalment,

l’estiu és actualment 2,6ºC més càlid
que al decenni de 1950.
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TENDÈNCIA TX vs. TN ANUAL
L’anàlisi per separat de la tendència

Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) anuals (1950-2020)

de la temperatura màxima i de la

mínima des de 1950 a Catalunya,
presenta

un

significatius,

increment
però

amb

arreu
un

i

fort

contrast.

Així,

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 no pas la
nocturna.

Aquest

fenomen,

més

evident en els darrers decennis,
estaria associat al marcat increment
de la insolació (nombre d’hores de

sol efectives) que s’ha detectat des
de principis de segle XX.

No s’aprecien patrons espacials
concrets, però sí una amplitud
notable

en

les

tendències

observades. Per a la TX, la tendència
oscil·la entre +0,26 i +0,36 °C/dec i
per a la TN, +0,12 i +0,25 °C/dec. La

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual de la temperatura màxima
(a dalt) i la temperatura mínima (a baix) per al període 1950-2020, 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).

influència de la topografia explicaria
una major dispersió en la TN.
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TEMPERATURA MITJANA D’HIVERN
Evolució de la temperatura mitjana d’hivern (1950-2020)

L’hivern 2019-2020 va ser el més
càlid de la sèrie, amb una anomalia
+0,22 °C/decenni

de

+2,4

°C,

superant

l’anterior

rècord de l’hivern 1989-1990, amb
2,2 ºC. Es podria considerar com a
l’any sense hivern, ja que tots els
mesos van registrar valors tèrmics
clarament per damunt de la mitjana.
Aquest fet va ser especialment
evident al desembre i, sobretot, al
febrer, amb desviacions respecte de
la mitjana 1981-2010 que van assolir
els +2,5 ºC i +3,5ºC respectivament,
i per al conjunt del país. El mes de
gener va ser també càlid, però no
tant extrem: amb una anomalia de
+1,1 °C.

Evolució de la temperatura mitjana hivernal per al conjunt de Catalunya (basant-se en 24 sèries
climàtiques) i per al període 1950-2020. 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.

Les

característiques

càlides

de

l’hivern 2019-2020, han propiciat un
increment en la tendència de la
temperatura mitjana (TM) hivernal
respecte dels anteriors informes, i es
fixa

en

+0,22

°C/dec,

valor

estadísticament significatiu per a un
nivell de confiança del 95% (segons
el test de Mann-Kendall). Per tant,
actualment

la

temperatura

en

aquesta estació de l’any és 1,5 °C
més elevada que a mitjans del s. XX.

La distribució geogràfica de la
tendència és positiva i significativa
arreu, amb un rang que va de +0,16
a +0,27 °C/dec. Com en anteriors
edicions del BAIC, les sèries que

presenten

una

tendència

més

marcada son les ubicades en àmbits
elevats, com el Turó de l’Home,
l’Observatori

Fabra

i

Moià.

Per

contra, les localitzades a les valls,
planes o depressions (Lleida, Vinebre
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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o Vic), on les inversions tèrmiques
son

habituals,

registren

una

tendència més modesta, entre +0,16
°C/dec i +0,18 °C/dec.

TEMPERATURA MITJANA D’HIVERN - TX vs. TN
L’hivern 2019-2020 va tenir un

Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) d’hivern (1950-2020)

comportament clarament càlid i va

afectar de manera similar a la
temperatura màxima (TX) i a la
mínima (TN). La TX va ser molt
superior a la mitjana climàtica, fins al
punt que va ser el més càlid de la
sèrie, amb una anomalia de +2,6 °C.
La temperatura diürna del febrer, va
ser

extraordinària,

assolint

una

anomalia de +4,2 ºC respecte de la
mitjana 1981-2010. Pel que fa a la
temperatura mínima del conjunt de
l’hivern, aquesta va registrar una
anomalia de +2,1 ºC, essent de nou
febrer el mes que més va contribuirhi, amb una anomalia de +2,6 ºC,
seguit del desembre amb +2,4 ºC.

Pel que fa a la tendència hivernal
d’ambdues variables, i malgrat que
tots

els

valors

són

positius,

s’aprecien dues clares diferències.
D’una banda, la tendència d’algunes
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 (+0,27
°C/dec vs. +0,17 °C/dec).

La distribució territorial d’aquestes
tendències també mostren certa
disparitat. La tendència de la TX
oscil·la entre +0,20 i +0,34 °C/dec,
essent estadísticament significativa
arreu.

No

s’identifica

un

patró

espacial clar, però els valors més
modestos es registren a les planes
de l’interior (Vinebre i Lleida). Pel
que fa a la tendència de la TN, la
principal

novetat

respecte

de

l’anterior edició del BAIC és la
proliferació de valors que superen el
llindar de significació estadística,
quatre més. En aquesta variable, la
tendència oscil·la entre +0,09 i +0,24
°C/dec.

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 1950-2020,
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 DE PRIMAVERA
Evolució de la temperatura mitjana de primavera (1950-2020)

Al

conjunt

de

temperatura

Catalunya,

mitjana

de

la
la

primavera de 2020 va ser clarament
+0,24 °C/decenni

per damunt de la mitjana 19812010, concretament en +1,4 ºC
assolint la cinquena posició entre les
primaveres més càlides de la sèrie
(juntament
Cadascun
estació

amb
dels

de

2001
mesos

l’any

i

2017).

d’aquesta

va

registrar

anomalies per damunt de la mitjana:
març (anomalia de +0,4 °C), abril
(+1,3 °C) i, especialment el mes de
maig (+2,4 °C).

La tendència de la temperatura
Evolució de la temperatura mitjana de primavera per al conjunt de Catalunya (basant-se en 24
sèries climàtiques) i per al període 1950-2020. 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.

mitjana de la primavera es fixa en
+0,24

°C/dec,

un

valor

amb

significació estadística per un nivell

de confiança del 95% (segons la
prova

de

Mann-Kendall),

i

que

s’incrementa lleugerament en relació
a l’anterior edició del BAIC. Així
doncs,

podem

afirmar

que

actualment la temperatura de la
primavera és 1,7 °C més elevada que
a mitjans del s. XX.

Com

es

distribueix

aquesta

tendència geogràficament?
La distribució geogràfica dels valors
de tendència és força uniforme a tot
el territori, i sempre excedint el nivell
de significança estadística. Malgrat
tot, es poden apreciar dues àrees

amb ritmes de creixement més
marcats (valors iguals o superiors a
+0,27 °C/dec): l’àrea del Pirineu
occidental i la franja litoral central i
meridional. El valor més elevat es
dona a Ransol (+0,30 °C/dec), i el
Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana de primavera a Catalunya per al
període 1950-2010, 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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més moderat a Vinebre (+0,17
°C/dec).

TEMPERATURA MITJANA DE PRIMAVERA - TX vs. TN
El comportament de la temperatura

Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) primaveral (1950-2020)

màxima (TX) i de la mínima (TN)

va ser força diferenciat durant la
primavera de 2020. Així, la TX va
ser superior a la mitjana climàtica,
amb una anomalia de +1,0 °C,
mentre que la TN va ser clarament
superior, amb una anomalia de +1.8
°C respecte del període 1981-2020.
De fet, la TN de la primavera de
2020 va ser amb claredat la més
càlida de la sèrie, superant l’anterior
rècord del 2011.

La tendència d’ambdues variables
des de 1950 també mostra un
comportament singular, fins al punt
que es pot afirmar que la

TX

augmenta gairebé a un ritme que

dobla el de la TN: +0,31 °C/dec
envers +0,17 °C/dec.

La

distribució

geogràfica

dels

valors de la tendència presenta un
patró espacial més identificable per
a la TX, que no pas per a la TN. Així,
per a la TX, l’àmbit de ponent
tendeix a concentrar els augments
més modestos, clarament inferiors a
0,30 ºC/dec, mentre que la resta del
país supera habitualment aquest
valor (els registres màxims se situen
a l’Aeroport de Barcelona i al Pont
de Suert, amb +0,37 i +0,36 ºC/dec,
respectivament). Pel que fa a la TN,
es reforça el caràcter càlid de la

tendència i només una sèrie (Malla)
no supera el llindar de significació
(al BAIC 2019 n’eren dues). Per a
aquesta

variable,

el

rang

de

tendència se situa en una forquilla
d’entre +0,08 i +0,26 ºC/dec.

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 1950-2020,
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
Evolució de la temperatura mitjana d’estiu (1950-2020)

L’estiu de 2020 es pot qualificar de
lleugerament càlid al conjunt de

+0,37 °C/decenni

Catalunya, amb una anomalia de
+0,7 °C respecte de la mitjana 19812010. En un rànquing d’estius més
càlids ocuparia la tretzena posició.
Dels tres mesos que integren l’estiu,
l'únic que va presentar anomalies
negatives més o menys extenses va
ser el juny, amb -0,5 ºC. Per contra,
el juliol i l’agost van mostrar un
comportament marcadament càlid,
amb anomalies de +1,2 ºC i +1,4 ºC,
respectivament.

Com
Evolució de la temperatura mitjana d’estiu per al conjunt de Catalunya (basant-se en 24 sèries
climàtiques) i per al període 1950-2020. 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

s’ha

anat

evidenciant

en

butlletins anteriors, l’estiu és l’època
de l’any en què es fa més evident la
tendència de la temperatura envers

un escalfament, que es fixa en +0,37
°C/decenni des del 1950. 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 +0,33 °C/dec i
amb

significació

estadística.

No

s’aprecia cap pauta espacial clara, i
l’Observatori de l’Ebre és la sèries
amb un ritme de creixement més
elevat
d’Artés,

(+0,40

°C/dec).

novetat

La

d’aquest

sèrie
BAIC,

presenta el ritme menys marcat,

amb +0,33 ºC/dec.

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana d’estiu a Catalunya per al
període 1950-2020, 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
L’estiu

de

2020

va tenir un

Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) d’estiu (1950-2020)

comportament força similar si es

compara la temperatura màxima
(TX) i la temperatura mínima (TN).
La primera va registrar una anomalia
de +0,7 ºC respecte del període de
referència 1981-2010, mentre que la
segona es va desviar en +0,6 ºC. Per
mesos, el mes d’agost va ser el més
càlid dels tres que conformen l’estiu,
essent la TX la que va presentar una
anomalia més evident +1,9 ºC (la TN
va ser de +1,0 ºC).

De totes les estacions de l’any, l’estiu
és la que presenta un major contrast
entre la tendència experimentada
per la TX i la TN, essent en alguns
casos més del doble. Així, la TX

(assimilable a la temperatura diürna)
s’incrementa a un ritme de +0,47 °C/
dec, mentre que la TN (temperatura
nocturna) ho fa a una velocitat de
+0,26 °C/dec, sempre prenent el
període 1950-2020. La incorporació
de les dades de 2020 han frenat
lleugerament el ritme de creixement
experimentat.

Espacialment no s’aprecien ritmes
d’escalfament diferenciats o patrons
espacials clars. Únicament per a la
TX, s’intueix un ritme de creixement
tèrmic menor a l’àmbit costaner,
però sense ser del tot concloent. Els
màxims valors d’increment de la TX

es donen a Vic, el Pont de Suert i
Tàrrega (+0,52 °C per decenni) i el
menys marcat a Artés (+0,39 °C/
dec). Pel que fa a la TN, tampoc s’hi
observa un comportament espacial
diferenciat, i els increments oscil·len
entre el valor màxim a les sèries del
Turó de l’Home i l’Aeroport de
Barcelona (+0,31 °C/dec) i el mínim
a la sèrie del Pont de Suert (amb
+0,19 °C/dec), sèrie que presenta un

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 1950-2020,
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

fort contrast entre les tendències
d'ambdues variables.
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TEMPERATURA MITJANA DE TARDOR
Evolució de la temperatura mitjana de tardor (1950-2020)

La tardor de 2020 va ser una
estació

+0,21 °C/decenni

lleugerament

càlida

a

Catalunya, amb un valor d’anomalia
respecte de la mitjana climàtica
1981-2010

de

+0,5

°C.

El

comportament entre els tres mesos
va ser molt diferenciat, amb un
novembre extraordinàriament càlid,
que va assolir una anomalia pel
conjunt del país de +1,9 ºC. Per
contra, el mes de setembre va ser
proper a la normalitat, amb una
anomalia

de +0,5ºC, i un octubre

fred, assolint una valor d’anomalia
de -1,0 ºC.

Evolució de la temperatura mitjana de tardor per al conjunt de Catalunya (basant-se en 24
sèries climàtiques) i per al període 1950-2020. 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

Com ja s’apuntava en anteriors
edicions

del

BAIC,

la

tardor,

juntament amb l’hivern, és l’estació

que presenta una tendència envers
l’escalfament menys marcada: +0,21
°C/dec. Malgrat tot, aquest valor és
estadísticament significatiu segons
el test de Mann-Kendall, per un
nivell de confiança 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 1950-2020).

Geogràficament no s'aprecia un
patró espacial concret, com ja s’ha
comentat per altres èpoques de
l’any. La tendència de les 24 sèries
analitzades

presenta

significació

estadística en tots els casos, i el rang

dels valors oscil·len entre +0,15
°C/dec (a la sèrie de Malla) i +0,26
°C/dec (a 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).

19

TEMPERATURA MITJANA DE TARDOR - TX vs. TN
Durant

la

tardor

de

2020,

el

Tendència espacial de la temperatura màxima (TX) i mínima (TN) de tardor (1950-2020)

comportament de la temperatura

màxima (TX) i la mínima (TN) va
diferir lleugerament. Si bé ambdues
variables van registrar anomalies
positives, aquestes van ser clarament
superiors a la TX, assolint un valor
de +0,9 ºC. En canvi, la TN es va
quedar molt propera a la normalitat,
+0,1 ºC.

Des del 1950, la tendència que
mostra la TX és superior a la que
presenta la TN, però continua sent
l’estació

de

l’any

on

aquesta

diferència és menor. En aquest
sentit, la TX s’incrementa a raó de
+0,24 °C/dec i la TN ho fa a un ritme
de +0,17 °C per decenni, ambdós

valors estadísticament significatius.
Al 2020, la tendència de la TN ha
reculat lleugerament.

En

relació

amb

la

distribució

territorial, es fa difícil identificar un
patró espacial clar, tal i com passa
amb altres èpoques de l’any. No
obstant, per a la TX, s’intueix una
franja al voltant de l’àrea litoral i
prelitoral amb valors de tendència
més elevats. Per a aquesta variable,
els valors de la tendència oscil·len en
una forquilla entre +0,18 (Tremp) i
+0,33 °C/dec (Aeroport de Reus). Pel
que fa a la TN, cal indicar que hi ha
dues sèries que no presenten una

tendència

estadísticament

significativa (Malla i Girona), i els
valors
oscil·lant

son
entre

menys
+0,12

destacats,
(Figueres-

Cabanes) i +0,24 °C/dec (IgualadaÒdena).

Esmentar

que

el

valor

obtingut a Tremp per a la TN (+0,35
°C/dec) s’està revisant, perquè és
clarament diferent de la resta de
sèries.

Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana de tardor a Catalunya per a la
màxima (mapa superior) i per a la mínima (mapa inferior), i per al període 1950-2020,
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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