


• Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
• Es publica tres vegades l'any, els mesos de juny, setembre i desembre 

• La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució 
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Les tarifes de subscripció, incloses les despeses de correu, són les següents: 
Subscriptors en formació (16 a 24 anys) 

Espanya: 1 272 ptes/any; estranger: 2 097 ptes/any 
Subscriptors corporatius educacionals (universitats, escoles) 

Espanya: 1 498 ptes/any; estranger: 2 323 ptes/any 
Subscriptors numeraris (públic i institucions en general) 

Espanya: 1 723 ptes/any; estranger: 2 548 ptes/any 

ANNEX 

• Col·laboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als 
seus coJ.Iaboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en 
definitiva, a totes les persones interessades a promoure I' avenç de la geografia i les 

ciències de la Terra 
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu 

d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la «Revista» 
La «Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les col·laboracions i articles 

seleccionats pel seu consell de redacció 

• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la 
«Revista Catalana de Geografia» 

Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209, 
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98 471 ICCB E. Telefax (93) 218 89 59 

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la 
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre 
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català. 
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure 
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració abundants (una per a cada dues 
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 

10 ratlles com a màxim 
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar 

en cap cas els 5 fulls DIN A-4 d'extensió i no han de dur resum 
La direcció de la «Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els 
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de 
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article 
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista 
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit 
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques 

als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats 



Foto de la coberta: 
Paisatge d'alta muntanya de la Catalunya humida, 
als C lots de l'Orri a la Cerdanya. 

SUMARI 

El risc d'inundacions a Girona 
per A. G üell i E. Sorribas .... .. .................. .. ...... 5 

Règim dels vents al Delta de l'Ebre 
per R. Subirats i A bell .. ................................... 23 

La sequera del1989 al País Basc 
per V Beser i A. Ticó ............ .. ........ ............ .. .. . 33 

Pluviografia a la conca alta del Llobregat 
per M. C." Llasat i ]. Martín Vide ................... 41 
Dimensió geogràfica en climatologia 
per M. Marin Ramos ...... ........ .. .... .. .............. ... 55 

Posicionament de càmeres i sistema GPS 
per P. Friess .......... .. ...... .. ............ .. .................... 73 

Informacions .................. ... ..................... ... ..... 79 

Bibliografia ............... ...................... ................ 86 

Resúmenes/ Abstracts ........................ ... .... .... 88 

C INS1111.ITCARTOGRÀFIC DECATALUNYA 

Tiratge: 3.000 enmplars 

Disseny de la coberta, 
autoedició, muntatge, impressió 

i relligat realitzats a 
l'Institut Canogrific de Catalunya 

Balmes, 209-2 11 
T&fon (93) 218 87 58 

TIJa 98.47 1 ICCB 
08006 Barcelona 

ISSN 02 10-6000 
Dipòsit lega1: 8-H 779-1978 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

11111 Depan·ament de Política T erriwrial i Obres Públiques 
IWf GENERALITAT DE C ATALU NYA 

R .C.G. n° 16 • novembre 199 1 • volum V I 

1 

EDITORIAL 

El número 16 de la Revista Catalana de Geografia, potser perquè correspon 
a l'exemplar de la tardor d'enguany, l'estació de les pluges mediterrànies, és 
dedicat monogràficament a l'estudi del clima, sobretot a Catalunya. Amb aquest 
número recuperem la "normalitat" després de dues edicions extraordinàries, 
l'una dedicada al Primer Congrés Català de Geografia, i l'altra a l'estudi de 
les ciutats de Barcelona i Toulouse. Justament, quan encara aquest darrer número 
no havia assolit la seva total distribució, érem sacsejats per la notícia de la mort 
sobtada de ]ean-Paul Lévy, el coordinador de la part tolosana, que ens 
proporcionà no sols els seus articles, sinó totes les fotos tolosanes d'aquella revista. 
La notícia ens agafà tant de sorpresa que no podem sinó deixar-ne constància 
ara i esperem poder escriure la necrològica que mereix al pròxim número i dedicar 
a la seva memòria el col· loqui que celebrarem a Girona el mes de febrer del 
92, que també anunciàvem en aquella revista. Descansi en pau Jean-Paul, el 
bon amic, el geògraf 
Aquest número s'obre amb la tradicional secció de Visions geogràfiques, 
amb un article dedicat a l'estudi de les inundacions a la ciutat de Girona, com 
a exemple excel·lent de les inundacions mediterrànies a Catalunya. Ha estat 
redactat per dos llicenciats en Geografia de la Universitat de Barcelona, l'un, 
Armand Güell, membre de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'altre, Enric 
Sorribas, professional de la Geografia. Els versos de Raimon que els autors han 
triat per encapçalar el seu article són un llindar magnífic per al conjunt de la 
Revista. 
A la secció de Geografia hi ha diversos articles també de temàtica climatològica. 
El primer, escrit per Rafael Subirats, llicenciat en Geografia per la Universitat 
de Barcelona, és dedicat a l'estudi del règim dels vents al Delta de l'Ebre, una 
regió especialment ventosa i tradicionalment ben poc estudiada dins del 
conjunt de Catalunya. El segon, dels llicenciats en Geografza Víctor Beser i Anna 
Ticó, tracta l'altra cara de la pluviositat, la sequera excepcional enregistrada 
al País Basc el1989; l'article ha pogut ésser if.lustrat amb fotografies en blanc 
i negre que ens ha cedit la publicació basca Deia, que donen untó d'actualitat 
al tema. Un tercer article dels doctors Martín Vide, en Geografza, iM. del Carmen 
Llasat, en Física, tracta de les possibilitats de l'anàlisi pluv iomètrica a escala 
mitjana a partir de la xarxa de pluviògrafs instal·lats a la conca alta del 
Llobregat. Finalment, un quart article de la doctora Mercedes Marín analitza 
a escala mundial i per una àmplia selecció de la bibliografia climatològica 
contemporània quina és la dimensió geogràfica dels estudis més importants; 
la cartografia dels resultats constitueix la principal aportació d'aquest article. 
La Revista es clou amb la secció de Cartografia, amb un article del doctor Peter 
Friess sobre la possibilitat d'aplicació del sistema de posicionament GPS a les 
cambres fotogràfzques aèries i la seva utilització per a l'aerotriangulació; es tracta 
d'una important aportació teòrica que s'intenta d'aplicar als treballs de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Les informacions sobre reunions i congressos, l'anàlisi bibliogràfica de quatre 
llibres de climatologia i els resums en castellà i en anglès dels articles constitueixen 
l'habitual darrera part de la Revista. 
En aquesta ocasió podreu observar que la secció de Ciències de la Terra no hi 
és present ja que tots els articles formarien part d'aquesta secció. D'altra 
banda, hem incorporat un canvi formal a petició de nombrosos lectors de la 
Revista; es tracta de la col· locació del nom de l'autor o autors al capdavant dels 
articles, sota el títol, per tal de facilitar-ne la lectura. Sigui aquest fet un nou 
encoratjament a la correspondència per tal de fer cada dia la Revista més útil 
a l'ampli col· lectiu de geògrafs, cartògrafs i professionals de les Ciències de la 
Terra. 



2 visions geogràfiques 

· Lce~ nml LÚlml cdlat~n (O) ml~ 
at CG nlf (O) ml at 

· ' 
f. I 

• I ! I 

R .C.G. n° 16 • novem bre 199 1 • vo lum V I 



visions geogràfiques 3 

r 

R.C.G. n° 16 • novembre 199 1 • vo lu m V I 



4 visions geogràfiques 

Foto 2: El pont d'Eiffel sobre 
l'antic curs del Güell 
cobert per les aigües de 
la inund-ació de 1940 

(Foto: /CC) 

(Font: Fons Lux. Arxiu 
d'imatges de l'Ajun
tament de Girona) 
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EL RISC D'INUNDACIONS 
A CATALUNYA. 

El cas de la ciutat de Girona 
Armand Güell i Mirabet 

Enric Sorribas i Ribas 
Llicenciats en Geografia 
Universitat de Barcelona 

Al meu país la pluja no sap ploure. 
O plou poc o plou massa. 
Si plou poc és la sequera. 
Si plou massa és la catàstrofe. 
Qui portarà la pluja a escola? 
Qui li dirà com s'ha de ploure? 
Al meu país la pluja no sap ploure. 

(Raimon) 

Introducció 
Les inundacions, enteses com a desbordament d'un 

riu o un corrent d'aigua en sortir del seu llit aparent a 
causa d'una forta crescuda, són, d'entre els riscos natu
rals, els més estesos i homogenis al llarg de tota l'àrea 
mediterrània occidental; són provocades, generalment, 
per intenses precipitacions i motivades per la interrelació 
de tres grans mecanismes: la climatologia característica de 
la zona, la complexa orografia del terreny i una important 
acció antròpica (ocupació de les lleres dels rius, obres 
d'infrastructura incorrectes, desforestació, etc.), que fan 
que les inundacions siguin cada cop més catastròfiques, 
tant per la pèrdua de vides humanes com pels danys 
econòmics cada vegada més elevats. 

L'acció humana pot esdevenir un factor clau que 
les modifiqui. El paper que hi juga pot tendir a poten
ciar-les o bé a minorar-les, fent que la seva àrea d'acció 
sigui més o menys gran, alhora que pot influir sobre la 
seva freqüència. 

Les precipitacions, a l'àrea mediterrània, es caracte
ritzen per presentar un índex d'irregularitat interanual, 
que és la causa de les avingudes periòdiques. Riuades que 
en molt poques hores, tenint en compte la curta llargària 
dels nostres rius, es formen i desapareixen sense donar 
temps a reaccionar, freqüentment amb conseqüències 
catastròfiques. Malauradament, aquest fet s'oblida sovint, 
i entre les èpoques de grans riuades, quan els nostres rius 
solen baixar amb poc cabal, l'home envaeix amb finalitats 
especulatives els llits d'inundació, sense recordar-se dels 
efectes catastròfics d'avingudes anteriors. 

Les crescudes i inundacions més importants al llarg 
de la història dels nostres rius acostumen a tenir lloc 
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durant els mesos de tardor, i l'octubre es destaca com el 
mes amb efectes més desastrosos, a causa sobretot del 
notable increment de les precipitacions, amb un conse
güent augment dels cabals. 

Les condicions meteorològiques 
Els aiguats extraordinaris, en el nostre país, són oca

sionats per la simultaneïtat de diferents fenòmens i per 
l'existència d'un marc geogràfic concret i definit. Cir
cumstàncies favorables són l'existència de muntanyes, una 
situació en superfície que faci bufar el vent de llevant i la 
presència de gotes fredes o bé de fronts de caire fred, que 
tenen l'efecte de catalitzar la precipitació (NOVOA, 1984). 

A Catalunya el paper que juga el relleu, concreta
ment els Pirineus, els Pre-pirineus i les serralades costa
neres, és el d'afavorir l'ascens de les masses d'aire inesta
ble, caracteritzades per una composició càlida i humida, 
procedents de la Mediterrània, les quals sofreixen una ele
vació vertical molt ràpida que provoca un descens de la 
seva temperatura, i d'aquesta manera poden arribar a la 
saturació (MARTÍN VIDE, 1985). 

Les intenses precipitacions poden ser fortes tempes
tes de caràcter local a l'estiu o bé forts temporals típics de 
la tardor, més importants i generalitzats, que acostumen 
a ser molt més catastròfics, ja que afecten a les àrees més 
grans del territori. Els vents de l'est i del sud-est, cone
guts popularment com a llevantades, són habitualment 
els principals agents transportadors d'aquestes precipi
tacions. A més, aquests vents solen coincidir amb el 
marge oriental de les nombroses gotes fredes que es for
men a la zona de les Balears o al nord d'Àfrica, i la forta 
evaporació produïda per les altes temperatures de la 
superfície del mar carrega de vapor d'aigua la massa d'aire 
que penetra cap a la vessant mediterrània, fet que afavo
reix la precipitació d'aiguats torrencials, els quals no 
poden ser controlats per les conques fluvials sobretot 
perquè en un període de temps molt curt cauen grans 
quantitats d'aigua. Cal recordar que, generalment, les 
conques mediterrànies són de superfície petita, longitud 
curta i pendent fort. 
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El paper dels factors antròpics 
A més dels fenòmens meteorològics, que són l'origen 

d'una anormal i extraordinària precipitació, l'increment 
de l'activitat humana al llarg dels segles no sempre ha 
contribuït a esmorteir els efectes de les avingudes que 
aquells provoquen. Des de l'antigor han existit obres 
d'infrastructura destinades a intentar controlar-les, mit
jançant la defensa de les ribes i diferents tipus de canalit
zacions i d'embassaments, però en molts casos l'activitat 
humana s'ha traduït en una invasió de la llera amb fina
litats agrícoles o mitjançant construccions diverses 
(fàbriques, habitatges, etc.) que redueixen la secció útil 
del llit del riu en cas de crescudes i obliguen a desguassar 
amb un nivell més alt un mateix cabal d'aigua, fet que 
causa greus problemes als estadants i als qui viuen a les 
zones properes. També existeix una major escorrentia 
com a conseqüència de la impermeabilització de certes 
àrees de la conca, motivada principalment per la implan
tació de nuclis residencials, industrials, urbans, etc. 
L'encreuament dels cursos fluvials amb les vies de comu
nicació pot suposar un obstacle a les aigües, moltes vega
des agreujat per l'obstrucció que provoca la vegetació 
arbòria i d'altres objectes que el riu arrossega. 

Aquesta forta ocupació dels llits dels rius s'intensificà 
a partir dels anys seixanta, quan els ràpids i intensos can
vis sòcio-econòmics i territorials propiciaren que fossin 
envaïts. Tots aquests canvis han suposat una profunda 
alteració de les relacions existents entre el medi i la socie
tat, que s'ha concretat, bàsicament, en una nova gestió dels 
recursos i en l'ocupació de nous espais, el dinamisme i 
funcionament dels quals es desconeix (PITA LóPEZ, 1987). 

Una altra causa important de l'agreujament dels efec
tes catastròfics de les riuades és la desforestació dels bos
cos en la capçalera dels cursos fluvials. Aquest factor fa 
que amb les pluges augmenti considerablement l'escor
rentia i també els arrossegaments de sòlids. En els llocs 
àrids, sense vegetació, els efectes de l'erosió es multipli
quen perquè el sòl no té cap mena de protecció i les 
aigües torrencials incideixen directament damunt dels 
materials superficials. Sectors on hi hagué boscos (tallats 
incontroladament o cremats per incendis forestals) han 
arribat a convertir-se en àrees afectables per l'erosió, o, 
dit d'una altra manera, la cobertura vegetal és un dels ele
ments correctors ja que frena d'una manera important 
l'efecte directe de l'impacte de les pluges. Cal conservar 
els boscos mediterranis perquè estabilitzen els fluxos 
d'aigua, protegeixen els sòls de l'erosió i retarden l'efec
te de les riuades. 

Principals tipus d'inundacions 
Moltes són les causes que poden produir inunda

cions (pluges torrencials, fusió ràpida de les neus per un 
augment sobtat de les temperatures, limitacions de des
guàs dels rius en zona costanera, obstruccions en els llits 

produïdes per lliscaments amb formació de preses natu
rals, moviments sísmics, trencament d'obres d'infras
tructura hidràulica, etc.). 

Fer qualsevol tipus de classificació és sovint una tasca 
força difícil, però si tenim en compte la durada i la inten
sitat de les precipitacions, i la seva distribució geogràfica, 
es pot establir una diferenciació entre les inundacions 
que són conseqüència d'aiguats pirinencs i les que ho 
són d'aiguats litorals (NOVOA, 1984). 

Aiguats litorals: Hom els localitza entre el litoral i la 
Depressió Central, i tenen com a principal característica 
una curta durada (al voltant de poques hores) i una gran 
intensitat (fins a uns 100 mm en una hora). La situació 
atmosfèrica típica presenta una depressió localitzada a la 
zona de les Balears, que en coincidir amb un anticicló al 
nord de la Península provoca un fort vent de llevant. La 
presència d'una gota d'aire fred que irromp en superfície 
de forma ràpida és l'element catalitzador que provoca 
l'aixecament d'aquest aire de llevant carregat d'humitat. 
Aiguats d'aquestes característiques foren els dels anys 
1913, 1921, 1930, 1962, 1971 i 1977. No s'inclouen en 
aquesta classificació les fortes pluges que cauen a les 
zones costaneres i provoquen grans estralls en les rieres 
litorals, les quals són produïdes per pluges de convecció. 
Els tres factors que causen inundacions en aquests sectors 
responen: a la rapidesa amb què es forma la tempesta 
que provoca una avinguda immediata (jlashflood), a la 
velocitat de les aigües pels grans pendents longitudinals 
dels rius a causa de la proximitat del mar, i a la gran 
quantitat d'arrossegalls que transporten les aigües com a 
conseqüència de la forta erosió que es produeix en les 
zones de capçalera, sovint massa desforestades. 

Aiguats pirinencs: La principal característica és la 
seva intensitat mitjana i la llarga durada de les pluges 
(sovint dos o tres dies) . En aquest cas se sol produir el 
desplaçament d'una depressió des del sud de la Península 
cap a la zona de les Balears. L'aire és molt més calorós i 
necessita de les alçades pirinenques per a condensar la 
seva humitat i precipitar. Pot servir com a catalitzador la 
presència d'un front fred situat cap a l'oest. Les quanti
tats de pluja solen ser força grans (entre 300 i 400 mm o 
més) però són repartides d'una manera regular al llarg de 
tots els dies que dura l'aiguat. Les avingudes que ocasio
nen són lentes, i la seva evolució pot ser força previsible. 
Aiguats d'aquestes característiques són els que es pro
duïren els anys 1907, 1937, 1940 i 1982. 

L'extensió geogràfica dels aiguats pirinencs abasta 
un espai molt més ampli que la dels ruixats litorals, mal
grat que és en aquests darrers indrets on els danys econò
mics i les pèrdues en vides humanes acostumen a ser més 
elevats. 

Les precipitacions que van associades al pas d'un 
front fred no donen cabals d'avinguda tan importants 
com les que s'originen a partir de les situacions de llevant. 
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Mapa 1: Principa ls zones de 
risc d ' inun d ac ió a 
Catalunya 

(Mapa: autors a partir 
de dades de la CAPO) 
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Foto 3: ivell que asso liren Ics :tigücs a b. plaça dc l'Oli en la inundació d'octubre dc 1940 
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(Fow: /CC) (Font: Fons l.ux. Arxiu d'imtTtges dc I'A;rmtflment de Gimnn) 
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Anys Mesos Cabals (m'ls) 

1926 Setembre 355 
1932 Desembre 380 
1940 Octubre 300 
1942 Abril 220 
1943 Desembre 215 
1944 Febrer 185 
1959 Febrer 130 
1959 Març 106 
1959 Octubre 169 
1962 Octubre 335 
1963 Setembre 256 
1963 Desembre 217 
1965 Octubre 290 
1969 Març 355 
1969 Abril 552 
1970 Octubre 600 
1971 Maig 360 
1971 Setembre 450 
1971 Desembre 300 
1972 Febrer 260 
1977 Gener 420 
1977 Maig 485 
1978 Abril 260 
1979 Gener 240 
1982 Febrer 460 
1984 Març 195 
1987 Octubre 420 

Taula 1: Principals cabals màxims instantanis mesura[s a l'Onyar 
(Font: A partir de les dades de López Bustos i de la Junta d'Aigües) 

Principals zones de risc a Catalunya 
La distribució geogràfica de les avingudes és ale

atòria, però hi ha zones que per les característiques del 
relleu i la próximitat del mar són més propenses a patir
les. Els temporals de més gran intensitat afecten princi
palment els sectors dels Pirineus i el Sistema Litoral, 
mentre que a la Depressió Central les inundacions són 
conseqüència dels aiguats que han caigut a les capçale
res dels rius. 

Les zones de Catalunya on els efectes de les inunda
cions són més catastròfics es poden localitzar principal
ment en nuclis urbans i industrials. Cal destacar, en 
aquest sentit, les que es produeixen a la capital gironina 
i diversos nuclis propers al Ter, al Delta del Llobregat (el 
Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat principalment), 
Martorell, la Bisbal d'Empordà, Tarragona i nuclis pro
pers al curs inferior del Francolí, Balaguer, Lleida, 

Tortosa i les produïdes per la riera de Rubí. Així mateix, 
s'han de tenir en consideració les inundacions que es 
produeixen a· les parts baixes dels nuclis de Camprodon, 
Banyoles, Vic, Manresa, Sabadell, Roses, Arenys de Mar, 
Sitges, el Vendrell i Salou, a més d'altres poblacions lito
rals en què les curtes rieres que travessen el nucli poden 
produir inundacions de caràcter local (mapa 1). 

Les inundacions a la ciutat de Girona 
La ciutat de Girona, per la seva complexa configu

ració hidrogràfica, és una de les àrees de Catalunya on el 
risc d'inundacions té una incidència més negativa. El 
coneixement detallat dels seus efectes i les actuacions 
realitzades fins a l'actualitat han de permetre conèixer 
quines són les àrees més susceptibles de tornar a patir 
inundacions i quines mesures s'han de prendre per a 
evitar-les definitivament. 
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Foto 4: Tram no canalitzat del curs de l'Onyar al barri de Montil iví~ o n el riu comença a formar part de l'entramat urbà de la c iutat de Girona (Foto: autors) 

Règim pluviomètric i hidrològic 
Les dades de les precipitacions recollides a Girona 

permeten classificar-la dins del domini del clima 
mediterrani humit, es caracteritzen per presentar un 
màxim primari a la tardor i un de secundari a l'època pri
maveral, mentre que els mínims primari i secundari se 
situen a les èpoques hivernal i estiuenca, respectivament. 
Durant el període 1930-88 la mitjana de precipitacions 
anuals és de 808 mm. Tenen com a característica molt 
acusada la irregularitat en la freqüència interanual, és a 
dir, les diferències d'un any a l'altre poden variar consi
derablement (figura 1). S'ha de dir, però, que sovint les 
inundacions són provocades per precipitacions abun
doses lluny de l'àrea afectada. Les dades aportades 
només tenen validesa per establir quin és el règim plu
viomètric en els trams finals dels rius que aflueixen al Ter 
a Girona, i també són orientatives per copsar els anys 
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amb inundacions, que clarament se situen per sobre la 
mitjana anual. Els rius que travessen Girona, amb 
l'excepció del Ter, són de caràcter torrencial i extrema
dament curts. La longitud de l'Onyar és de 34 km, i la 
del Güell, un cop desviat al Ter, de 13,5 km. La superfí
cie de les conques és de 299,8 km' la de l'Onyar, de 
26,72 km' la del Güell, de 8,56 km' la de la riera de la 
Maçana i de 4,46 km' la del Galligants. 

La mesura del cabal de l'Onyar, riu de règim pluvial, 
dóna una mitjana anual d'1,66 m'ls, i la del Ter, de règim 
pluvionival, de 25,4 m'ls, en el barri de Pedret. A l'Onyar 
es disposa d'una estació d'aforament des de l'any 1959, 
que després d'alguns canvis d'ubicació ha quedat situada 
definitivament prop del pont de la Font del Rei l'any 
1975, i dos anys més tard fou dotada de limnígraf. Així 
mateix, a la confluència de l'Onyar i el Ter s'ha situat, 
l'any 1985, una nova estació d'aforament dels cabals 
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Figura 1: Prec ipitacions anuals en mil·lí"metres i mitjana del període 1930-88 a la ciutat de Girona 

d'aquest darrer riu. Les dades que s'hi obtenen, però, 
no són encara estadísticament fiables, per la curta sèrie 
d'anys de què es disposa. 

Cronologia de les inundacions 
Fins a l'actualitat hem catalogat a la ciutat de Girona 

un total de 148 inundacions, de gran part de les quals no 
es posseeixen dades significatives pel que fa a precipita
cions i cabals, ja que no es mesuraven. A més, cal tenir en 
compte les variacions que ha sofert l'entorn geogràfic al 
llarg del temps, circumstància que no permet treure'n 
conclusions estadístiques fiables, però sí fer-se una idea 
de la freqüència amb què es produeixen a cada una de les 
zones afectades. 

Les inundacions fins ara conegudes es troben distri
buïdes per segles de la manera que segueix: 
Segle XII: Període caracteritzat per la manca de dades 
que facin referència a la ciutat de Girona. El primer i 
únic esment documental d'una inundació en aquest segle 
data de l'any 1193. 
Segle XIII: No s'ha trobat cap notícia sobre desborda
ments dels cursos dels rius. 
Segle XIV: Al llarg d'aquest segle hi ha notícia de sis inun
dacions, en els anys 1331, 1337, 1363, 1367, 1377 i 1380. 
Segle xv: El nombre total d'inundacions registrades és de 
quatre, que corresponen als anys 1421, 1423, 1425 i 1445. 
Segle XVI: Hi ha un augment de la informació existent, 

Anys 

clarament superior a la d'anteriors segles. Es coneixen 
quinze inundacions, en els anys 1512, 1519, 1528, 1533 
(agost i octubre), 1534, 1549, 1552, 1553, 1557, 1568, 
1575, 1579 i 1599 (octubre i novembre). 
Segle XVII: Setze inundacions s'han registrat al llarg del 
segle, que corresponen als anys 1600, 1603, 1617, 1623, 
1625 (abril, maig, octubre i novembre), 1626, 1639, 1645, 
1663, 1669, 1678, 1686 i 1694. 
Segle XVIII: Es comptabilitzen al llarg d'aquest segle un 
total de vint-i-vuit inundacions. La informació que de les 
quals es disposa en l'actualitat mostra que els danys mate
rials que pateix la ciutat són cada cop més importants. La 
ciutat creix d'una manera continuada i ocupa les zones 
més properes als cursos dels rius, la qual cosa fa que en 
els desbordaments siguin aquestes zones les que pateixin 
més directament els efectes. La primera inundació data
da en aquest segle és del1716, i després n'hi va haver els 
anys1721, 1726,1732,1735,1736,1737,1738,1740,1741, 
1742, 1759, 1762, 1763, 1765 (febrer, octubre i desembre), 
1772, 1776, 1777 (novembre i desembre), 1783, 1787, 
1790, 1791, 1793, 1795 i 1798. 
Segle XIX: Al llarg d'aquest període es coneixen un total 
de quaranta-vuit inundacions. Aquest segle registra el 
nombre més gran de desbordaments que han afectat a la 
capital gironina. L'existència de força documentació i de 
bibliografia de l'època explica la gran quantitat de dades 
i de dates que s'han pogut arreplegar. El primer desbor
dament referenciat és de l'any 1801, i després n'hi va 
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haver els anys 1802, 1804, 1814 (a l'octubre dues vegades 
i una al novembre), 1816, 1819, 1820, 1822, 1823, 1826 
(gener i desembre), 1827, 1828, 1829 (maig i octubre), 
1831, 1832 (octubre i novembre), 1833 (setembre i octu
bre), 1836, 1838 (gener i novembre), 1839 (setembre, 
octubre i novembre), 1840 (abril i desembre), 1843, 1850 
(dues vegades al setembre), 1853, 1857, 1861 (una vegada 
al marÇ i dues a l'octubre), 1872, 1876, 1882, 1884 (setem
bre i novembre), 1885, 1893, 1897 i 1898 (gener i març). 
Segle xx: Fins al 4 d'octubre de 1987, que és quan s'ha 
datat la darrera inundació que ha sofert la capital gironi
na en el present segle, s'han registrat un total de trenta 
desbordaments. Aquest nombre, força inferior als regis
trats durant el segle anterior, es deu amb tota seguretat a 
l'eficàcia de certes obres de correcció efectuades en els 
diferents cursos dels rius gironins. Al llarg del segle XX 
es registren inundacions en els anys 1902, 1903, 1907, 
1908, 1919, .1920 (febrer i, octubre), 1921, 1926, 1928, 
1932, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1948, 1962, 1963 
(setembre, novembre i desembre), 1965 (dues vegades a 
l'octubre), 1969 (març i abril), 1970, 1971, 1977, 1982 i 
l'esmentada del 1987. 

Resum estadístic 
Els quatre rius que travessen la capital gironina (Ter, 

Onyar, Güell i Galligants) han intervingut més o menys 
vegades en els desbordaments que han provocat les inun
dacions. En una anàlisi detallada de les dades de què es 
disposa; es compte~ en un centenar els desbordaments 
provo~ats pel T~r, i prop també del centenar els del curs 

·de l'Onyar; el Güell ho ha fet una quarantena de vegades, 
i s'acosten a la trentena els cops que s'ha desbordat el 
Galligants. De molta menor importància han estat les 
inundacions provocades pels seus petits afluents (riera de 
Masrocs i riera de la Maçana). 

Si s'analitzen les inund<J.cions, s'observa que des de la 
primera de què hi ha notícia fins a l'actualitat hi ha un 
augment en el nombre a mesura que s'avança en els 
segles. Des de l'any 1193, que és la data de la primera 
inundació coneguda, aquestes se succeeixen al llarg dels 
segles (figura 2). La progressió, pel que fa al nombre 
d 'inundacions a mesura que s'avança en els segles, és 
·conseqüència directa de l' existència d'una major docu
mentació històrica conservada. El buit estadístic existent 
entre l'aiguat del1193 i del1331, segona inundació data
da, cal atribuir-lo a la mancança o desconeixement fins a 
l'actualitat de notícies documentals, i no es pot pensar, en 
cap cas, en una llarga mansuetud dels rius. 

L'encert dê les obres estructurals portades a terme al 
llarg del segle xx ha fet que el nombre d'inundacions 
disminueixi considerablement si es té en compte la gran 
quantitat de desbordaments produïts al segle passat (qua
ranta-vuit inundacions, que signifiquen una mitjana de 
quasi una cada dos anys). 
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Figura 2: Nombre d'inundacions a la ciutat de Girona distribuJdes per segles 
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Figura 3: Freqüència mensual de les inundacions a la ciutat de Girona 

40 

De l'anàlisi de la freqüència temporal de les cent 
quaranta-vuit inundacions es desprèn que és en els mesos 
de tardor (del setembre al desembre) quan es dóna un 
major nombre de desbordaments, amb un total de vui
tanta-nou. Això ve a representar un 60,13% sobre el 
total esmentat. Destaca l'octubre, amb trenta-cinc inun
dacions (23,65 % ). Altres inundacions importants han 
tingut lloc durant els períodes primaveral i hivernal. 

Moltes inundacions històriques es troben sense 
datar, la qual cosa significa que se'n té coneixement de 
l'any però no hi ha cap constància documental que cer
tifiqui quin va ser el dia i el mes exacte. N'hi ha recolli
des dinou, que vénen a representar un 12,83% sobre el 
total (figura 3). 

A rees inundades a la ciutat de Girona 
Els continuats desbordaments dels rius gironins ten

deixen a recordar quins són els antics cursos fluvials . En 
alguns casos l'eixamplament del nucli urbà ha anat ocu
pant les zones més properes a la llera del riu, tot canviant
li el traçat, i en d'altres la necessitat d'allunyar el perill 
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Foto 5: L'Onyar al seu pas per la ciutat de Girona 

que suposaven les seves inundacions ha significat, mit
jançant la construcció de murs de contenció i de lleres 
canalitzades, el desviament d'aquests rius. La llera de 
l'Onyar, a l'Edat Mitjana, comprenia sectors del nucli 
antic actual (plaça del Vi, carrer dels Ciutadans, plaça de 
l'Oli, carrer de les Ballesteries). El Ter, en canvi, ha sofert 
un progressiu desplaçament cap al nord i en les avingu
des tendeix a recuperar el traçat primitiu. El Güell, antic 
afluent de l'Onyar, es desvià l'any 1968 per tal que anés 
a desguassar directament al Ter. 

Quan hi ha una crescuda conjunta de tots els rius, el 
Ter no admet les aigües dels seus afluents i aleshores es 
produeix una rebufada que dóna lloc a un considerable 
augment del nivell de les aigües, que afecta la part més 
baixa de la ciutat. Altres vegades la crescuda del Ter 
s'introdueix pels llits dels afluents, obtura la seva sortida 
i provoca inundacions en aquests sectors. Bona part de la 
ciutat gironina és en l'actualitat entre l'Onyar i el Güell, 
així com a la part baixa del curs del Galligants i a ambdós 
costats de les ribes del Ter. 

De vegades ha estat la manca d'una neteja periòdica 
de les lleres dels rius i el mal disseny de certs vials urbans 
(ponts, passeres, etc.) el que ha afavorit l'obstaculització 
de les aigües i la formació de rescloses artificials de con
seqüències força negatives, perquè ajuden a l'embassa
ment de l'aigua en aixecar el nivell d'inundació. 

(Foto: autors) 

Paral·lelament a aquests factors, les inundacions a la 
ciutat de Girona s'han vist acompanyades per un mal 
funcionament del clavegueram. Aquest fet també pro
dueix inundacions, sobretot a les parts baixes de la ciutat, 
que afecten habitatges i comerços. La xarxa de clavegue
res no permet engolir la gran quantitat d'aigua que circula 
pels carrers quan s'han produït precipitacions molt inten
ses, problema que s'agreuja pel gran pendent d'alguns 
carrers del nucli antic de Girona (mapa 2). 

Ha existit al llarg de la història una indiscutible adap
tació al risc d'inundació per part dels ciutadans de 
Girona. Fins als anys 50 es podien trobar, a moltes cases 
de la part baixa del nucli, portes a les parets mitgeres 
que permetien als seus habitants escapolir-se cap a zones 
allunyades del perill. Hi havia també unes fustes que es 
col·locaven a manera de pont a banda i banda del carrer 
per tal de poder accedir a zones més elevades. 

Les principals inundacions i obres d'infrastructura 
hidràulica projectades al llarg del segle XX 

Des de sempre, a fi d'evitar les constants avingudes 
que pateix la ciutat de Girona, s'han realitzat tota mena 
de projectes i obres d'infrastructura en la xarxa hidrogrà
fica que la travessa. Cal destacar, però, que la majoria de 
les vegades els projectes, realitzats després de cada inun
dació important que ha sofert la ciutat, no són duts a la 
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pràctica perquè acostumen a ser projectes ambiciosos i 
per tant costosos, la qual cosa provoca que l' Admistració 
no pugui portar-los a terme per manca de recursos 
econòmics. La solució final, després de cada inundació, 
és l'arranjament de les zones més afectades per les avin
gudes mitjançant la improvisació de petites obres de 
reconstrucció. 

La majoria dels projectes i obres d'infrastructura 
realitzades fan referència als dos rius més importants de 
la ciutat: el Ter i l'Onyar. Aquests són els que d'una 
manera més directa han afectat amb les seves constants 
avingudes el centre de la ciutat, sense oblidar, però, els 
altres rius i rieres que en major o menor grau també con
tribueixen amb petites inundacions. 

Dintre de les solucions cercades per intentar acabar 
definitivament amb les inundacions, hi ha dos tipus 
bàsics de projectes: els que fan referència a la modificació 
i/o intent de millora global de la xarxa hidrogràfica que 
afecta la ciutat i els que es basen en la realització d'estu
dis de solucions individuals per a cada riu. 

Entre els projectes més interessants cal destacar la 
idea de desviar els diferents rius que travessen la ciutat 
portant-los fora del nucli urbà. Aquesta idea és cons
tant, sobretot pel que fa referència a l'Onyar, però també 
ha estat proposada per a d'altres rius, com el Güell i el 
Galligants. Pel que fa al Ter, també existeixen alguns 
estudis i projectes de desviació i arranjament basats prin
cipalment en la seva rectificació mitjançant la construcció 
de diferents murs de contenció. 

La primera inundació del present segle, 1'11 de 
desembre de 1902, és provocada pel desbordament del 
Ter i de l'Onyar, que inunden moltes cases del nucli antic 
de la ciutat i del barri de Pedret. El Güell inunda els 
terrenys i hortes properes a la Plaça de Toros. Pocs dies 
després, el21 de gener de 1903, el Ter i l'Onyar tornen a 
debordar-se, però amb conseqüències menys importants 
que a la vegada anterior. 

El12 d'octubre de 1907l'avinguda del Ter, que tants 
estralls ocasiona en el seu curs baix, solament provoca a 
Girona inundacions a la Devesa i en les hortes del barri 
de Pedret, en saltar els deficients murs de contenció aixe
cats en anys anteriors . Un any després, el 16 i 17 de 
novembre, el Ter i l'Onyar tornen a desbordar, però pro
voquen danys de poca consideració. 

Els quatre rius inunden bona part de la ciutat el 
7 d'octubre de 1919, amb importants danys materials. La 
forta crescuda del Ter, i l'extraordinari cabal dels seus 
afluents, fan que aquests no puguin desguassar, amb el 
consegüent augment del nivell de les seves aigües, que 
provoca la inundació de diversos barris de la ciutat 
(Mercadal, Sant Pere, Pedret, Nucli Antic, etc.). El cabal 
instantani mesurat en el Ter és de 1 320,8 m'ls, sent el seu 
cabal mitjà d'11,9 m'ls, el que representa 111 vegades el 
seu mòdul habitual. 
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Foto 6: Canalització del tram final del curs del Güell i al fo ns el seu aiguabarre ig amb el Ter 
(Foto: A. Ribas) 

L'any 1920 es produeixen dues noves inundacions. La 
primera, el dies 19 i 20 de febrer, en la qual el Ter inunda 
el nucli i els camps propers a Santa Eugènia fins arribar a 
la Devesa, i posteriorment envaeix el curs de l'Onyar. A 
l'igual que durant la inundació de l'octubre anterior, el Ter 
nega cases i hortes al barri de Pedret. El29 d'octubre és 
l'Onyar el que desborda i provoca petites inundacions en 
els carrers i els habitatges propers a la llera. 

L'aiguat de Sant Cinto, el18 d'agost de 1921, provo
ca a Girona desbordaments del Ter, de l'Onyar i del 
Güell. L'estació de ferrocarril queda totalment negada i es 
talla el subministrament de fluid elèctric. 

En la inundació del4 de setembre de 1926 es desbor
den el Güell, la riera de la Maçana i la sèquia Monar, que 
inunden el nucli, les hortes properes a Santa Eugènia i les 
andanes de l'estació de ferrocarril, i destrossen dos trams 
de la passera del portal de la Barca, pel cantó de la Devesa. 

L'any 1928 hi ha una nova inundació, després de la 
qual es proposa un arranjament de l'Onyar realitzat per 
la Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental a petició de 
l'Ajuntament de la ciutat. De les diverses solucions pro
jectades, que inclouen la desviació del curs del riu i el 
recobriment del llit de l'Onyar al seu pas per la ciutat, 
s'aprova la més econòmica, que consisteix a construir 
sòlids murs laterals, la superfície dels quals donarà lloc a 
noves vies urbanes, deixant entre ells una secció per a les 
aigües mitjanes i altes i una altra, en el centre, per a la lliu
re circulació de les aigües ordinàries. 

Entre els dies 14 i 19 de desembre de 1932 es pro
dueixen diversos desbordaments provocats pels cursos 
del Ter, de l'Onyar, del Güell i del Galligants. El primer 
inunda el barri de Pedret i l'Onyar, que assoleix quatre 
metres per damunt del seu nivell ordinari, el nucli antic 
de la ciutat, mentre que el Güell i el Galligants, també 
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Fo to 7: A primer terme s'observa la passera de l'Alferes Huarte de recent construcció i al fons la plataforma de la plaça de Catalunya 

molt crescuts, inunden tots els indrets propers al pont del 
ferrocarri.l. Set anys després, ellS de desembre, l'Onyar 
torna a inundar el nucli antic de la ciutat i destrueix dos 
ponts, que uneixen el carrer del Carme amb la Font del 
Rei i el Quarter d'Artilleria. La inundació resulta benig
na perquè el riu no porta massa cabal. 

Una de les inundacions amb conseqüències més 
catastròfiques d'aquest segle és la que té lloc del17 al20 
d'octubre de 1940, que es coneix com l'aiguat de Sant 
Lluc; es desbordaren el Ter, l'Onyar i el Güell, que inun
daren bona part de la ciutat. Les aigües de l'Onyar i del 
Güell assoleixen dos metres en diferents indrets i les del 
Ter set metres per damunt del seu nivell ordinari. Hi va 

haver diversos morts com a conseqüència de l'esfondra
ment del pont de Can Vidal, situat prop de la Devesa. 
Com a curiositat es pot citar la circular enviada per la 
lnspección de Primera Enseñanza, segons· notícia del 
diari El Pirineo del24 d'octubre, en la qual s'informa els 
mestres depenents de l'Estat i se'ls mana, entre d'altres 
coses: 
"1. To dos los maestros nacionales de la provincia acom
pañardn a todos sus alumnos a una misa, mejor de comu
nión, ofrecida a intención de las víctimas. 
2. En todas las escue/as se dard una lección ocasional que 
se aprovechard p~ra hacer ver cómo en parte podrían 
evitarse los terribles efectos de los grandes temporales y 
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(Foto: autors) 

cómo en los momentos de tribulación es la religión el 
única gran consuelo". 

Arran d'aquesta catastròfica inundació la Comisaría 

General de Regiones Inundadas decideix, però no porta a 
terme, la construcció d'un dic, en el marge dret del Ter, 
d'uns 240 metres de longitud, i aigües amunt d'aquest, la 
construcció de tres espigons de gabions per tal que el riu 
recuperi el seu antic llit i d'aquesta manera s'eviti que s'acos
ti a la ciutat. Les actuacions que es porten a terme a la resta 
de rius consisteixen bàsicament en petits arranjaments de 
reconstrucció dels desperfectes produïts per les aigües. 

L'any 1941 es construeix, per part de la Corporació 
Municipal, el pont de l'Alferes Huarte, que comunicava 
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el carrer del Carme amb la plaça del Mercat. Fou ano
menat així en memòria de l'alferes que perdé la vida en 
intentar salvar uns conciutadans durant l'aiguat del1940, 
els quals havien caigut al Güell en el pont de Can Vidal. 
El pont de l'Alferes Huarte fou enderrocat després de les 
inundacions del1970 perquè era un obstacle per al lliu
re pas de les aigües. 

Dos anys després de la catastròfica inundació del 
1940 el Ter torna a desbordar, i el14 i 15 de desembre de 
1943 es produeix una nova inundació per l'acció conjunta 
de l'Onyar i del Ter. Aquest darrer barra el pas a l'Onyar, 
que tot seguit es revé i puja fins a desbordar-se. El Ter 
inunda el barri de Pedret i l'Onyar causa grans destros
ses al nucli antic de la ciutat. La inundació en els carrers 
dura poques hores. 

L'any següent, el25 de febrer, i com a conseqüència 
del desgel d'una gran nevada a les capçaleres de les con
ques i de molta pluja a la plana, el Ter i l'Onyar tornen a 
desbordar sense provocar grans estralls. 

El Galligants es desborda prop de la desembocadu
ra, i el Ter i l'Onyar tenen una forta crescuda, el 27 de 
febrer de 1948. 

En el període comprès, aproximadament, entre 1940 
) 1959 no es realitza cap gran projecte ni actuació a la ciu
tat de Girona, i solament s'intenta reconstruir les zones 
que han resultat més afectades després de cada aiguat, en 
bona part per la manca de grans inundacions catastròfi
ques, i sobretot, per l'estretor econòmica que pateix tot 
l'Estat com a conseqüència directa de la Guerra Civil. 

A partir del projecte aprovat el desembre de 1940, 
l'any 1949 comencen les obres de construcció, en el curs del 
Ter, del pantà de Sau, que finalitzen el13 d'agost de 1963. 
Aquesta presa de contenció, de gravetat pura i 83 metres 
d'alçada, permet emmagatzemar un total de 177 hm' 
d'aigua. 

A la tardor de 1962 ( del1 O al12 d'octubre) es produeix 
una nova inundació a Girona com a conseqüència d'una 
típica llevantada. Les pèrdues econòmiques es valoren en 
uns 150 milions de pessetes. El Ter, conjuntament amb el 
Güell, inunda, entre d'altres, els barris de Sant Narcís, 
Santa Eugènia, Bell-lloc del Pla i el parc de la Devesa (per 
aquest costat queda tallada tota comunicació per carretera). 
L'Onyar, per la seva part, enderroca les passeres que 
comuniquen ambdós costats de. les ribes i el pont del Pes 
de la Palla, substituït poc temps després per l'actual pla
taforma de la plaça de Catalunya (projecte ja aprovat per 
l'Ajuntament l'any 1958), alhora que inunda els carrers de 
la part baixa de la ciutat. Queda tallat el subministrament 
elèctric. U na anècdota extreta del diari Los Sitios informa 
que "entre las múltiples y variadas cargas que arrastraba el 
Onyar en su decidida avance se vieron numero sos ataúdes. 
En un primer momento se pensó en lo peor: las aguas 
habían inundada algún camposanto. Pera no, la cosa resul
tó ser la mercancía de alguna de nuestros carpinteros". 
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Mapa 2: Localització de les principals àrees que han sofert alguna inundació a la ciutat de Giro na. Les àrees afectades són representades en color (Mapa: au tors) 

Arran de la inundació, l'Ajuntament de Girona, en 
sessió extraordinaria, sol·licità la construcció d'un embas
sament per tal d'evitar d'una vegada per totes els nega
ments provocats per l'Onyar, i deixa la seva localització 
a criteri dels tècnics i especialistes en la matèria. D'igual 
manera, la Cambra de Comerç de Girona exigeix també 
la construcció d'un embassament al curs de l'Onyar, així 
com la construcció de nous ponts d'un sol arc i prou 
amplis per evitar tota mena de taponament. 

El mateix any es realitza la canalització del tram final 
de la llera del Güell, que anys després serà desviat per 
segona vegada a petició de la ciutadania (el primer cop 
que es desvia és al1877, com a conseqüència d'un terra
plenat per a la construcció de la via fèrria, que obliga a fer 
passar el curs del riu entre aquest terraplè i la Devesa). 

Al llarg del 1963 tenen lloc tres grans inundacions, la 
primera de les quals es produeix entre el12 i el13 de setem
bre, provocada pel Güell, l'Onyar i el Ter. ElS de novem
bre, coincidint amb el darrer dia de la Fira de Sant Narcís, 
cau una impressionant tromba d'aigua que dura unes dotze 
hores i provoca el negament dels carrers més propers a 
l'Onyar. L'última inundació de l'any té lloc el9 de desem
bre, en la qual es desborden els cursos del Güell i de 
l'Onyar. El Ter, gràcies a la regulació del seu cabal feta des 
del pantà del Pastera!, que entra en funcionament el1960, 

no representa cap perill i pot rebre les aigües del Güell i de 
l'Onyar amb certa facilitat. La inundació és poc impor
tant. Les constants inundacions que pateixen certes zones 
de la ciutat fan que hi hagi una demanda popular d'ade
quació dels rius al seu pas per la capital. 

En aquest mateix any del 1963 es comença a cons
truir per part de l'empresa Hidroelèctrica de Catalunya 
el polèmic pantà de Susqueda. Aquest pantà, amb una 
paret de 135 metres d'alçada en forma de volta, rep 
durant tota la seva construcció fortes crítiques arreu de 
les comarques properes, que es fomenten en la sismicitat 
de la zona i el recent esfondrament, per aquelles dates, de 
la presa francesa de Malpasset, de similars característi
ques. La ciutat de Girona se suma a les protestes i durant 
molts anys els gironins s'han sentit en perill cada cop que 
hi havia crescudes en els rius. L'interès primordial, segons 
els seus constructors, era regular les avingudes i canalit
zar les aigües cap a les zones de regadiu gironines, així 
com servir de magatzem d'aigua per a l'abastament de la 
ciutat de Barcelona. La seva capacitat total és de 233 hm', 
i no es pot negar que el complex Sau-Susqueda-el 
Pastera! ha servit de regulador, protegint la ciutat de 
Girona de posteriors avingudes del Ter. 

Entre els anys 1963 i 1966 es realitza el primer apro
fundiment i posterior canalització de la llera de l'Onyar, 
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Foto 8: Aiguabarreig de Ics aigües de l'Onyar amb les del Ter dins de la ciu tat de Girona 

des de l'entrada a la ciutat fins a la desembocadura en el 
Ter. Aprofitant les obres que es fan a l'Onyar, l'any 1964 
la Corporació Municipal, per tal de millorar la imatge de 
la ciutat, decideix construir uns jardins laterals en el seu 
curs, que l'únic que faran és treure espai al riu, disminuint 
la seva secció. Vuit anys després es decideix treure'ls pel 
seu provat efecte obstaculitzador en diverses crescudes. 

Durant el període comprès entre el1963 i el1973 es 
realitzen, en diferents fases, les obres de canalització i 
cobertura del tram final del Galligants. A l'octubre de 
1965 es produeixen dues inundacions. Una entre els dies 
8 i 9, en la qual el Ter, l'Onyar, el Galligants i el Güell es 
desborden. Els mateixos rius ho tornen a fer al cap de 
pocs dies, concretament ellS d'octubre. El Güell nega les 
dues vegades el barri de Sant Narcís; al mateix temps 
l'Onyar inunda els carrers del barri antic, i el Galligants, 
per la seva banda, desborda a la plaça de Sant Pere. El Ter, 
a la primera inundació, envaeix el barri de Pedret, salta els 
murs de defensa de la Devesa, arrossega uns 150 arbres 
fins a l'Onyar i barra d'aquesta manera el pas al Güell. 

En aquest any s'aprova, provisionalment, el projec
te de la desviació i canalització del tram final de la llera 
del Güell. A partir de la carretera en direcció a Anglès es 
comença el desviament del curs, que desguassarà direc
tament al Ter, passant pel barri de Can Gibert del Pla, 
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(f oto: autors) 

alhora que es produeix la canalització des de la seva con
fluència amb la riera de Masrocs. Les obres no es duran 
a terme fins al 1968 (RIBAS et al., 1989). 

Durant el 1969 es tornen a produir dues noves 
inundacions, la primera de les quals té lloc el4 de març 
pel desbordament de l'Onyar i la segona del 4 al 6 
d'abril pel mateix riu, que inunda diferents carrers pro
pers al seu curs. 

Un any després es produeix la darrera inundació 
catastròfica que ha sofert la ciutat de Girona. Entre els 
dies 11 i 12 d'octubre de 1970 l'Onyar, el Güell, la riera 
de la Maçana i el Galligants provoquen tres inundacions 
en una sola nit, que afecten tres quartes parts de la ciutat. 
La primera és com a conseqüència del mal funcionament 
dels col·lectors de la zona de les Pedreres. Poc temps 
després es desborden la riera de la Maçana i el Güell, les 
aigües dels quals circulen per diversos carrers i arriben al 
barri antic de la ciutat, que inunden. La darrera, causada 
per l'Onyar, és la més important i amb conseqüències 
més negatives. El resultat final són centenars de comerços 
i habitatges negats, amb pèrdues valorades en uns cinc
cents milions de pessetes. 

A finals del1970 i arran de la inundació de l'octubre, 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) 
ordena a la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental 
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(CAPO) l'elaboració de tota una sèrie d'estudis i pro
jectes d'obres hidràuliques per tal de solucionar per sem
pre el greu problema de les inundacions a Girona. 

La primera actuació que es realitza, pocs dies després 
de la inundació, és un dragat i neteja de l'Onyar des de la 
plaça de Catalunya fins al seu aiguabarreig amb el Ter. La 
mateixa operació es fa en el curs del Güell. 

La CAPO estudia el projecte de construcció d'un 
mur que serveixi de defensa del marge dret del Ter, des 
d'on desguassa el Güell fins aproximadament uns 
1 500 metres aigües amunt. D'aquesta manera, en el cas 
de crescudes del Ter, s'intenta evitar la tendència d'aquest 
a desbordar-se per la zona de Santa Eugènia i, després de 
travessar el curs del Güell, penetrar cap a la ciutat, fins 
que les seves aigües, com manta vegades ha passat, con
flueixen directament amb el curs de l'Onyar. 

A partir de novemhre de 1970 i fins a finals del1971 
es porta a terme el projecte de rebaixament del llit de 
l'Onyar, que a la vegada és recobert amb formigó, i els 
antics murs laterals són substituïts per uns murs d'enlle
rament nous (des del pont de Lorenzana al pont de 
Pedra). Aquest projecte es realitza en dues fases. La pri
mera és el tram que va des del cementiri de Girona fins a 
la plaça de Catalunya, i la segona, el que va des d'aques
ta plaça fins a la desembocadura en el Ter. Al mateix 
temps es porta a terme el projecte de distribució d'aigua 
i sanejament de la ciutat, on es contempla la construcció 
d'un col·lector a l'Onyar seguint el marge dret i ensorrat 
en el seu curs, que continuaria pel Ter i desembocaria 
aigües avall de l'assut de l'Aurora. 

Per solucionar l'estrangulament que el riu pateix en 
el sector de la plaça de Catalunya hi ha tres solucions 
possibles: aixecar la plataforma, eixamplar la secció de 
desguàs amb un nou ull (passant de 4 a 5) i rebaixar un 
metre la llera del riu. Finalment s'opta per aquesta darre
ra ja que és la que provoca menys problemes a la con
vivència ciutadana (LLANSÓ DE VINYALS, 1971). 

Paral-lelament a aquestes obres, se substitueixen dos 
ponts sobre l'Onyar, el pont de l'Alferes Huarte i el pont 
de Lorenzana. 

Amb totes aquestes obres hidràuliques acabades i en 
servei l'any 1973, l'Onyar disposa d'una capacitat de 
desguàs d'uns 500 m'ls (FARRERA$ I AGUILÓ, 1990). 

Un altre projecte elaborat per la CAPO a principis 
de 1971, titulat Estudio de la problematica general de 
desagües de los cauces de la ciudad de Gerona, preveu per 
a l'Onyar diferents alternatives a fi de solucionar d 'un 
cop i per sempre les inundacions que aquest riu provoca, 
a partir de la determinació de cabals d 'avinguda proba
bles. Aquestes alternatives són estudiades amb més detall 
en l'estudi Proyecto de construcción de la presa de la 
Creueta para laminación de avenidas del río Onyar, en el 
qual els tècnics recomanen, per la més gran eficàcia i 
menor cost econòmic, la construcció de diferents preses 

de laminació d'avingudes al llarg del curs de l'Onyar. 
Aquestes són descrites per Farreras i Aguiló (1990) de la 
manera que segue1x: 

Alternativa 1: Presa de laminació a la Creueta, uns 
2 km aigües amunt de Girona, en el curs de l'Onyar. 
Aquest embassament passiu de 23 hm' laminaria l'avin
guda mil·lenària fins els 500 m'ls. La part negativa de la 
construcció d'aquest embassament és que inundaria una 
àmplia zona de terrenys agrícoles de gran valor. 

Alternativa 2: Presa de laminació a la Creueta i dues 
preses a la capçalera. Per tal de reduir, tant en alçada com 
en capacitat l'embassament de la Creueta, s'estudia la 
possibilitat de construir dos embassaments de retenció 
total, un a Vilobí d'Onyar i l'altre a la riera de la Gotarra. 

Alternativa 3: Presa de capçalera a Vilobí d'Onyar i 
presa de laminació a la Creueta. Solució semblant a 
l'anterior, però solament amb una presa de capçalera. 

Alternativa 4: Presa de laminació a la Creueta i 
túnel de transvassament. Mitjançant la construcció d'un 
túnel de 3,5 km de longitud i una capacitat per derivar 
300 m'ls al Ter, s'aconsegueix reduir la capacitat de 
l'embassament de la Creueta. 

Després dels estudis pertinents, s'opta per l'alterna
tiva de construcció d'un embassament passiu de lamina
ció únic a la Creueta. Aquest projecte, però, no es realit
za perquè l'Ajuntament no vol assumir la partida 
pressupostària que suposa la compra dels terrenys. 
L'Ajuntament de Girona, però, presenta com a alternati
va la construcció de dos embassaments (el de Fornells i el 
de Can Borrà). 

Entre les més importants obres estructurals que es 
porten a terme al Güell i als seus afluents es destaca el 
transvassament d'aquest a la riera de Masrocs, que degut 
a les seves millors condicions de desguàs es condiciona 
per rebre els cabals del Güell, i d'aquesta manera s'acon
segueix allunyar-lo de la ciutat de Girona. El transvassa
ment es fa a l'alçada del Perelló, on la distància entre els 
dos rius és d'uns 500 m. L'antic llit, fins a la seva con
fluència amb la riera de Masrocs, és utilitzat per a drenar 
la conca. Al mateix temps es construeix un col·lector, que 
s'inicia en el nou curs del Güell, segueix l'antic llit aban
donat fins arribar a l'Onyar i continua per la riba esquerra 
d'aquest fins que desguassa directament al Ter. 

Un altre projecte que es porta a terme és el desvia
ment al Ter de la riera de la Maçana, antic afluent del 
Güell. Aquest desviament es realitza mitjançant la cons
trucció d 'una nova llera paral-lela a l'autopista pel costat 
oest, que evita que les seves aigües passin pel nucli urbà 
de Girona (LLANSÓ DE VIÑALS, 1971; RIBAS et al., 1989). 

El20 de setembre de 1971, i provocada per un tem
poral de llevant, una nova inundació envaeix part de la 
ciutat de Girona. La precipitació intensa caiguda durant 
més de dues hores va afectar les vies de comunicació, 
serveis públics, zones agrícoles i industrials.També 
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Foto 9: El caràcter to rrencial del Galligants ha provocat greus inundacio ns al barri de Sant Pere 

s'inunda el barri de Sant Narcís per l'acció de les aigües 
del Güell. 

Durant l'any 1975la CAPO elabora un projecte per 
a la construcció d'una presa sobre l'Onyar prop de la 
població de Fornells de la Selva per a la laminació d'avin
gudes. Aquest projecte queda aturat fins al1982, quan el 
MOPU intenta reemprendre la seva execució, però troba 
la forta oposició que presenten els habitants dels quatre 
municipis afectats (Fornells de la Selva, Riudellots de la 
Selva, Quart i Campllong). Resta com a projecte. 
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(Foto: A. Riba s) 

Tres anys més tard, el 18 de maig, una inundació 
nega una part del barri de Montiliví, provocada pel tapo
nament del desguàs de la riera que dóna nom al barri. 

A començaments dels vuitanta arriben les grans 
obres de millora urbanística manta vegades demanades 
per la població. A Girona, una de les actuacions que 
porta a terme l'Ajuntament és la que es realitza al barri de 
Pedret, on els plans urbanístics tenen en compte el pro
blema de les inundacions que tan sovint, al llarg de la 
història, han afectat a aquest indret. 
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El 17 de febrer de 1982 es desborda la riera de la 
Maçana. L'Onyar pateix una forta crescuda sense arribar 
a inundar, gràcies a la regulació feta en el Ter des del 
pantà de Susqueda, que d'aquesta manera evita una rebu
fada de les aigües de l'Onyar. 

Donades les intenses precipitacions produïdes als 
Pirineus el novembre de 1982, que provoquen greus 
inundacions a bona part del territori català -i que no 
afectaren Girona pel bon funcionament regulador dels 
pantans a la conca del Ter-, la Generalitat i el Parlament 
de Catalunya decideixen endegar un projecte per trobar 
solucions a aquest greu problema. El resultat és l' elabo
ració del Pla d'Obres i Correccions a fer a la Xarxa 
Hidrològica de Catalunya, finalitzat el setembre de 1983. 

El Pla té en compte per als rius gironins diverses 
obres estructurals. Pel que fa al Ter, es preveu la cons
trucció d'un mur de contenció d'uns 4-5 metres. Amb 
aquest arranjament, des de l'aiguabarreig amb l'Onyar 
fins al pont Major de Sarrià de Ter, s' intenta preservar 
d'inundacions el barri de Pedret, al marge dret, i la 
residència hospitalària i zona esportiva del marge esquer
re. En l'actualitat aquesta obra encara no s'ha portat a 
terme. Quant a l'Onyar, es contempla la construcció, en 
els anys següents, de dos embassaments passius per a la 
laminació d'avingudes, localitzats un a Fornells de la 
Selva i l'altre al sector de Can Borrà, i pel que fa al 
Galligants, a més d'una constant neteja de la llera del 
riu, la construcció d'un embassament laminador a la seva 
capçalera. Amb la construcció de l'embassament s'inten
ta prevenir les inundacions del curs baix, ja que aquesta 
part, canalitzada, no permet engolir una crescuda impor
tant. Cal dir que encara no s'ha portat a terme la cons
trucció de l'embassament. 

El mateix any del 1983 el MOPU realitza un altre 
estudi que porta per títol Estudio preliminar de esquemas 
alternativos para laminación de avenidas del río Onyar 
(Gerona), on s'analitzen les zones on és possible instal·lar 
embassaments de laminació tant en el curs de l'Onyar 
com en els dels seus afluents, així com diferentes combi
nacions entre ells, partint sempre de la idea de la neces
sitat de construir un embassament prop de la ciutat de 
Girona. Les principals conclusions a què arriba l'estudi 
són la localització per a una possible construcció de dos 
embassaments, el de la Creueta i el de Fornells. El primer 
es descarta per la forta oposició de la població i el segon 
és de construcció força difícil a causa de la topografia 
força plana de la seva localització, que afecta nombroses 
explotacions agrícoles de la zona. 

A petició de l'Ajuntament de Girona, i finançat per 
Protecció Civil, es presenta el 26 de gener de 1987 el Pla 
d'Emergència en cas de nevades, aiguats o incendis, en el 
qual es preveu que la zona de màxim risc d'inundacions 
és l'àrea compresa per l'aiguabarreig del Güell, de 
l'Onyar i del Ter. 

La darrera inundació, provocada pel Galligants, té 
lloc el 4 d'octubre de 1987, a la zona del barri antic de 
Sant Pere de Galligants, sense provocar greus danys 
materials. La resta dels rius anaven força crescuts, però 
no arribaren a desbordar-se. 

El 1990 la Direcció General d'Obres Hidràuliques 
(DGOH) encarrega realitzar un nou estudi: Estudio para 
la reducción de avenidas del Onyar en Gerona, on es 
torna a intentar cercar solucions al problema de les avin
gudes. Aquestes solucions han de ser, però, viables, el 
que significa que no han de tenir un cost econòmic elevat, 
no poden afectar grans zones del territori i l'impacte 
ambiental ha de ser mínim. Mitjançant un model matemà
tic s'intenta analitzar més d'un centenar d'alternatives de 
construcció d'embassaments passius de laminació com
binant-los entre ells. Una de les conclusions a les que 
s'arriba és la de construir l'embassament de Fornells, amb 
una presa, però més petita, i una ocupació del sòl en con
seqüència menor que la que es proposava en l'estudi ante
rior. D'aquesta manera s'intenta laminar l'aigua de totes 
les subconques importants de l'Onyar (rieres de Benaula, 
de Gotarra i de la Verneda). Amb aquesta solució el que 
s'aconsegueix és que el període de retorn d'inundacions a 
la ciutat de Girona provocades per l'Onyar sigui d'uns 
155 anys, mentre que en l'actualitat, sense l'embassament, 
és aproximadament d'uns vint anys. 

A manera de conclusió 
La continuada urbanització, necessària per al desen

volupament de la ciutat, ha fet que s'anessin envaint les 
lleres dels rius, amb la paral-lela disminució de la seva 
secció de desguàs. Cal que la planificació urbanística con
templi estudis sobre el risc d'inundació que racionalitzin 
les possibles solucions a adoptar, als quals pot fer inte
ressants aportacions la cartografia de les zones de risc. 

De poc serveix realitzar estudis i project~s tècnics si 
aquests no són portats a la pràctica. Aquests projectes, 
que necessiten anys per a completar-se, no poden ser 
arraconats amb la sistemàtica excusa de la manca de 
recursos econòmics, fet que s'ha repetit força vegades al 
llarg de la història. L'encertada correcció començada en 
els anys setanta cal finalitzar-la. En l'actualitat s'ha de rea
litzar urgentment l'embassament projectat sobre l'Onyar, 
car és probable que en els propers anys, i tenint en comp
te els períodes de retorn establerts actualment, la ciutat 
pugui tornar a patir les conseqüències d'una nova avin
guda. S'ha d'arranjar també el curs del Galligants, que va 
ser el que motivà la darrera inundació registrada a la ciu
tat de Girona, l'octubre de 1987. 

FONTS ARXIVÍSTIQUES 

Arxiu Històric Municipal de Girona 
H emeroteca Municipal de Barcelona 

Data de recepció de l'original: 11.90 
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RÈGIM DELS VENTS 
AL DELTA DE L'EBRE 

Rafael Subirats i Abell 
Llicenciat en Geografia 

Unive rsitat de Barcelona 

Introducció 
Les terres baixes de l'Ebre, i més concretament el 

Delta, tenen unes característiques meteorològiques prò
pies que es deriven, principalment, de la peculiar circu
lació dels vents, qüestió fonamental per a la zona -que no 
endebades és una de les més ventoses del país- ja que té 
una influència molt gran pel que fa a l'agricultura. 

La finalitat d'aquest estudi és donar al lector una 
idea tan clara i precisa com sigui possible de les caracte
rístiques del vent en aquesta zona geogràfica. A fi d'acon
seguir aquest objectiu hem considerat convenient desen
volupar una anàlisi estadística de les dades diàries del 
vent durant un període determinat de temps. El període 
d'estudi és el comprès entre els anys 1966 i 1980, és a dir, 
l'equivalent de quinze anys. 

Per últim, i abans d'entrar en matèria, esmentarem els 
punts bàsics que integren aquest estudi, un cop feta la 
corresponent recollida, ordenació i elaboració de les 
dades. Aquests punts són els següents: direcció del vent, 
velocitat del vent, recorregut del vent en 24 hores i ratxa 
màxima del vent. 

Direcció del vent 
L'anàlisi que hem fet d'aquesta característica fona

mental del vent ens ha permès de conèixer prou clara
ment les direccions predominants que segueix el vent en 
aquesta zona del Baix Ebre. Aquest apartat resultaria 
molt llarg si haguéssim de presentar l'evolució de les 
diverses direccions del vent durant els dotze mesos de 
l'any. En conseqüència, s'ha optat per presentar l'anàlisi 
corresponent als quatre mesos més significatius de l'any, 
els quals pertanyen a cadascuna de les diverses estacions, 
és a dir, el gener (hivern), l'abril (primavera), el juliol 
(estiu) i l'octubre (tardor) . 

Gener 
Aquest mes es caracteritza per ser un dels més freds 

i ventosos de l'any al Delta de l'Ebre. Les roses dels 
vents de la figura 1 mostren la direcció del vent a tres 
hores diferents del dia per al conjunt del mes, i així és 
possible apreciar més bé l'evolució diària del vent. 

Pel que fa al gener, veiem que la direcció predomi
nant del vent és la de component nord, que domina cla
rament la situació durant tot el dia, amb una especial 
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accentuació a les 7 hores del matí. A mesura que avença 
el dia el vent continua bufant del N, encara que a partir 
del migdia tendeix a girar-se una mica cap al NW; això 
dóna una direcció global N-NW, amb predomini del N. 
A mesura que va corrent el dia s'observa també que aug
menta la importància del vent procedent del S, sobretot 
cap al vespre. 

Pel que fa a la resta de direccions, es pot afirmar que 
gairebé no tenen importància; l'única component que 
destaca, i molt lleugerament, és la NE; les altres pràcti
cament no s'hi troben. 

Abril 
A l'abril, ja en plena primavera, la situació mostra 

una clara variació en el transcurs del dia. Com es pot 
veure a la figura 1, la direcció del vent, amb un evident 
predomini del N-NW a les 7 hores del matí, assoleix la 
màxima freqüència a les 18 hores en la direcció S-SE, fet 
que comporta un gir de 180°. És remarcable el descens de 
la freqüència del vent del N durant el matí, que contras
ta amb l'increment del vent procedent del S. D'altra 

Foto 1: L'arròs, el conreu perexcel·lència al Delta és molt afectat pels vents d'estiu (Foto:}. Ruiz) 
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Figura 1: Representació gràfica de la velocitat i la direcció del vent (en %) 
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Foto 2: Els vents tardorals de ll evant originen aquesta nebulositat sobre el port dels Alfacs 

banda, és evident una certa uniformitat en la direcció 
NW, encara que a la tarda minva lleugerament. Les altres 
direccions no tenen cap importància. 

Juliol 
En conjunt, al juliol només predomina clarament una 

direcció del vent, que és la de component S-SE. Malgrat el 
clar predomini de les direccions S-SE, podem observar a la 
figura 1 que a les 7 del matí la direcció predominant és la 
totalment oposada i el vent dominant bufa del N. Aquest 
fet no és més que el reflex de l'acció alternativa i diària de 
les brises de mar i de terra. Les diferències en l'escalfament 
i el refredament que hi ha entre les superfícies continentals 
i les aquàtiques fan que s'estableixi -segons el primer teo
rema de Bjerkness- un flux de vents de procedència mari
na (marinada) des de mig matí fins al capvespre, i a la nit un 
altre que va de l'interior cap a la mar (terral). Al Baix Ebre, 
seguint la canal i la vall del riu, la marinada és el vent que 
bufa del SW o el S, mentre que el terral és el que ho fa del 
NW o el N. Les altres direccions no tenen cap importància. 

Octubre 
Per últim, a l'octubre, ja en plena tardor, el vent 

comença a canviar respecte de l'estiu i es fa palesa la dis-
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(Foto:]. Ruiz) 

minució de les direccions procedents del S, per bé que 
durant el dia encara predomina la situació S-SE. D'altra 
banda, al matí s'accentua la situació del N, la qual es 
manté durant tot l'hivern (figura 1). 

Aspectes comparatius 
Un cop comentades les roses dels vents correspo

nents a cadascÚn dels mesos representats, farem una breu 
comparació dels trets més destacats que hi ha entre ells. 

En primer lloc, s'observen importants diferències en 
la direcció dels vents entre els mesos de l'hivern i els de 
l'estiu. Durant l'hivern, representat pel mes de gener, 
advertim que el vent té una clara tendència a bufar de 
component N-NW, ben al contrari del que passa al juliol, 
quan bufa de component S-SE. 

En els mesos corresponents a les estacions intermè
dies les variacions durant el dia són molt més evidents. 
En el cas de l'abril, el dia comença amb predomini del 
N-NW; al migdia s'observa que aquesta tendència minva, 
mentre que s'incrementa la direcció S-SE, i a la tarda 
aquesta doble direcció S-SE és la predominant. 

A l'octubre es desenvolupa un procés semblant a 
l'observat durant el mes d'abril. Això significa, per tant, 
que les estacions més estables són les més extremes, és a 
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dir, l'hivern i l'estiu, i que les més dinàmiques, quant a 
l'evolució diürna de la direcció del vent, són la primave
ra i la tardor. 

Velocitat del vent 
En aquest segon punt de l'estudi dels vents al Delta 

de l'Ebre, considerarem una de les característiques més 
importants del vent: la velocitat que assoleix. En una 
zona deltaica, on l'agricultura és la base de l'economia de 
la població, la velocitat del vent té molta importància 
pel que fa al desenvolupament dels conreus. 

A fi de poder apreciar millor quins són els períodes 
de l'any en els quals el vent bufa amb una força més gran 
o més petita, l'hem dividit en quatre estacions, cada una 
de les quals agrupa els tres mesos que s'indiquen a con
tinuació. Dins l'hivern s'inclouen els mesos de gener, 
febrer i març; a la primavera, l'abril, el maig i el juny; a 
l'estiu, el juliol, l'agost i el setembre; i, a la tardor, l'octu
bre, el novembre i el desembre. 

Segons les dades que figuren a la taula 1, es pot 
observar que durant els mesos d'hivern les mitjanes de 
velocitat més grans corresponen al vent procedent del 
NW, al que segueixen el del W i el del N. Normalment, 
en els mesos hivernals el vent acostuma a bufar amb 
força, a més de ser fred, i això fa que l'ambient sigui poc 
plaent i hi hagi un risc de danys importants pel que fa a 
l'agricultura (és el cas dels cítrics, les verdures, etc.). 
D'altra banda, els vents del S -a l'igual que els de la resta 
de les direccions- tenen poca importància i gairebé no 
ofereixen incidències destacables. 

En els mesos corresponents a la primavera (abril, 
maig i juny) el vent del NW continua sent el que bufa 
amb més intensitat, però en aquesta estació disminueix 
molt el nombre de dies en què bufa el vent del NW, en 
relació amb els mesos de l'hivern, i també minva la seva 
intensitat. Això afavoreix, si és que es pot expressar així, 
l'entrada dels vents del S, d'intensitat fluixa a moderada, 
que bufen pràcticament cada dia a partir del migdia; 
aquests vents no influeixen negativament sobre l'agri
cultura perquè la seva velocitat, encara que constant, és 
moderada. 

A l'estiu predomina el vent de component S-SE, 
que per regla general no és fort, sinó més aviat moderat: 
la velocitat mitjana acostuma a oscil·lar entre els 10 i els 
16 km/h. No obstant, continua observant-se que el vent 
del NW, segons la mitjana que registren les taules, és el 
que bufa amb més intensitat. Això es deu al fet que quan 
bufa, de manera episòdica, ho fa amb bastant de força, i 
a més acostuma a ser temperat; per tant, provoca danys a 
l'agricultura, en aquesta època de l'any a l'arròs, sobretot. 
Les altres velocitats del vent no tenen tanta rellevància. 

Finalment, a la tardor els vents del S acostumen a 
minvar bastant, encara que de vegades durant alguns dies 
bufen vents del SE, causats per les depressions medi-

terrànies, que deixen caure fortes pluges a les costes. 
Aquests vents acostumen a ser moderats, per bé que de 
vegades són forts. 

A part d'això, per altra banda, ·els vents del N-NW 
tornen a dominar la situació i a bufar de vegades amb 
bastant de força. Les mitjanes de velocitat registrades als 
mesos de la tardor superen els 20 km/h. 

Cal remarcar que els vents procedents del SW gairebé 
no tenen incidència a la zona per la presència de la Serra del 
Montsià, que en priva el pas. I també cal assenyalar que el 
període amb més abundor de calmes correspon als mesos 
de l'estiu i sempre, per regla general, a primera hora del 
matí. 

Recorregut del vent en 24 hores 
Un altre punt interessant d'estudiar és el que fa 

referència al recorregut que efectua el vent durant un 
dia, recorregut que es troba estretament relacionat amb la 
intensitat del vent. 

Les diverses elaboracions efectuades en l'estudi 
d'aquest apartat han proporcionat l'oportunitat d'obte
nir unes dades bastant fefaents, les quals permeten con
firmar quins són els mesos de l'any en què el vent bufa 
amb una intensitat més gran o més petita, així com conèi
xer el seu recorregut diari aproximat. 

Després d'elaborar les diverses dades s'han obtin
gut les mitjanes generals del recorregut en 24 hores, que 
es recullen a la figura 2 en la que es mostra l'evident 
contrast que hi ha entre els mesos de l'hivern i els de 
l'estiu. Es pot apreciar, doncs, que el recorregut màxim 
del vent es dóna al mes de desembre, amb una mitjana 
que gairebé assoleix els 325 km de recorregut diari, men
tre que el mínim correspon al mes de setembre, amb una 
mitjana situada al voltant dels 225 km. Per tant, entre 
aquests dos mesos hi ha una diferència aproximada de 
100 km de recorregut. 

Figura 2: Representació gràfica de les mitjanes generals del recorregut del vent en 24 hores 

MitJanes 
(Ï<m) 

GFMAM ASOND 

Mesos 
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7 hores 13 hores 18 hores 7 hores 13 hores 18 hores 

Gener Juliol 
N 12,0 13,7 12,6 N 10,0 14,6 16,7 
N E 12,0 10,2 10,5 N E 8,6 12,7 5,0 
E 3,3 4,3 . 4,7 E 4,0 14,5 11,9 
SE 8,3 6,0 8,3 SE 6,2 17,4 15,5 
s 5,4 7,5 6,1 s 6,1 16,7 14,7 
sw 10,0 6,7 9,0 sw 3,8 16,0 2,0 
w 17,4 17,6 13,8 w 2,2 19,4 9,6 
NW 25,1 25,0 24,6 NW 21,1 17,8 14,9 

Febrer Agost 
N 12,1 14,7 12,5 N 9,2 13,5 12,0 
N E 13,7 11,4 9,7 N E 10,7 11 ,4 15,4 
E 5,1 8,1 6,9 E 5,5 12,9 0,0 
SE 0,0 7,7 10,8 SE 5,2 16,8 14,5 
s 5,6 9,0 8,4 s 6,1 15,6 13,1 
sw 7,0 11,5 5,8 sw 4,2 0,0 4,9 
w 16,1 16,4 13,6 w 3,5 16,6 9,9 
NW 23,3 22,7 23,9 NW 16,0 13,9 18,4 

Març Setembre 
N 13,5 14,9 14,0 N 9,7 12,6 11 ,7 
NE 10,9 12,6 9,1 NE 13,3 8,4 17,0 
E 6,7 9,8 6,0 E 11,0 10,4 9,5 
SE 4,0 10,8 9,3 SE 4,7 14,5 10,4 
s 6,5 10,7 9,5 s 4,4 12,5 10,9 
sw 4,3 8,4 8,4 sw 3,1 3,0 11,0 
w 7,0 17,4 17,1 w 11,0 16,7 19,2 
NW 20,1 23,4 21,2 NW 10,8 16,7 11 ,3 

Abril Octubre 
N 11 ,8 15,3 14,5 N 8,4 11,4 10,3 
NE 10,3 11,6 11,9 NE 9,0 11,9 11,9 
E 3,7 11,4 7,5 E 9,2 10,5 10,6 
SE 5,1 16,1 12,3 SE 2,6 11,2 7,6 
s 6,1 13,7 12,1 s 5,8 8,8 7,0 
sw 3,5 0,0 8,6 sw 5,3 3,8 5,0 
w 6,9 15,0 12,1 w 8,9 16,8 9,4 
NW 18,2 21,1 20,0 NW 13,4 15,9 17,7 

Maig Novembre 
N 9,3 16,2 11,8 N 11,0 13,5 13,2 
NE 9,3 11,4 9,6 NE 10,3 11 ,2 11,6 
E 2,0 12,1 8,4 E 11,3 9,4 9,9 
SE 6,2 14,9 13,1 SE 13,4 10,6 3,8 
s 6,5 15,2 .13,0 s 8,8 7,4 6,0 
sw 4,2 6,0 19,3 sw 3,8 4,5 5,5 
w 4,6 18,2 11 ,3 w 9,5 14,3 9,6 
NW 19,1 22,2 21,0 NW 17,0 22,1 18,7 

Juny Desembre 
N 11,1 11 ,9 12,6 N 14,3 15,7 13,5 
NE 10,5 14,0 0,0 NE 15,5 12,1 12,5 
E 3,9 12,7 13,4 E 9,6 5,0 7,6 
SE 5,1 15,7 14,2 SE 4,0 14,7 7,8 
s 5,1 13,9 13,6 s 10,4 7,7 6,4 
sw 4,6 13,0 11,0 sw 12,0 2,5 7,7 
w 6,7 14,7 10,8 w 9,2 18,6 10,8 
NW 14,5 19,1 18,4 NW 22,0 22,8 23,8 

Taula 1: Mitjanes de la velocitat del vent segons les vuit d iret:cions durant els anys 1966-73 
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Foto 3: Les terres baixes del delta de l'Ebre són afectades significativament pels venes 
(Foto:]. Ruiz) 

Si continuem observant la figura 2, veurem que entre 
el gener i l'abril el recorregut del vent es va incrementant 
d'una manera progressiva a raó de 6,2 km mensuals; això 
equival a un augment total del recorregut d'uns 25 km 
entre el gener i l'abril. El mes d'abril és, doncs, el segon 
en importància, després del desembre, perquè també s'hi 
ultrapassen els 300 km de recorregut. 

Durant els mesos de l'estiu la uniformitat és la nota 
dominant, malgrat que la mitjana del juny resta una mica 
per sota de la del juliol i l'agost. 

Finalment, és interessant remarcar el ràpid augment 
del recorregut del vent a la tardor, entre el setembre (mes 
més baix) i el desembre (mes més alt), circumstància ja 
assenyalada anteriorment. 

L'elaboració de les dades ha permès d 'obtenir, així 
mateix, les mitjanes mòbils diàries (taula 2) a partir de les 
mitjanes diàries del recorregut del vent (taula 3). Amb 
aquest càlcul es volia conèixer d'una manera més pro
funda i exhaustiva no tan sols el recorregut mensual, 

sinó el recorregut mitjà diari del vent durant els quinze 
anys en què es basa aquest treball. 

La figura 3, que comentarem tot seguit, fa referència a 
les mitjanes mòbils centrades de cinc en cinc, i serveix com 
a confirmació i precisió del que s'ha indicat anteriorment. 

Aquesta figura, que a primera vista sembla un con
glomerat de xemeneies, ofereix una detallada informació 
sobre el recorregut diari del vent. Hi podem apreciar forts 
contrastos, que acostumen a donar-se, fonamentalment, 
als mesos de l'hivern. Bons exemples d'aquests contrastos 
els tenim a la primera quinzena de febrer i des de mitjans 
de novembre fins a mitjans de desembre, així com als 
mesos de març i abril. En aquests períodes es poden apre
ciar, doncs, canvis bruscos que es poden allargar uns 
quants dies i fins i tot que només duren un dia. La mitja
na general, que assoleix els 273,9 km diaris de recorregut 
(línia recta paral-lela a la base de la figura), resta àmplia
ment superada. 

A partir de mitjans de maig, i durant tot el juny, la 
intensitat del vent acostuma a minvar, i, com es pot 
observar a la figura, el recorregut se situa per sota de la 
mitjana general. Durant el juliol i l'agost el recorregut 
s'apropa bastant a la mitjana general, i alguns dies fins i 
tot la ultrapassa, tal com es pot apreciar a mitjans de 
juliol i d'agost. 

A partir de la segona quinzena d 'agost, i fins a mit
jans d 'octubre, s'estén el període més tranquil, durant el 
qual el recorregut del vent resta molt allunyat de la mit
jana general. És una temporada de vents fluixos i amb 
abundor de dies de calma. 

Finalment, es pot observar que a mitjans de novem
bre hi ha una brusca arrencada del vent, ja que només en 
quinze dies es passa d'un recorregut que no arriba als 
200 km a un que ultrapassa els 350 km. Això demostra 
abastament que a la zona baixa de l'Ebre el vent té un 
comportament molt variable: és possible que l'endemà 
d'un dia de calma absoluta el vent superi els 80 km/ h. 

Figura 3: Representac ió gràfica del recorregut del vent en 24 hores (mesura de les mitjanes mòbils 273,9 km) 

Mitjanes mòbils 
(km) 

Gener Febrer 

·--·-·· 
Març Abril Maig Juny Juliol 

Mesos - Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

-
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Dies Mesos 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

1 305,6 281,3 250,9 311,0 277,0 249,0 259,8 257,6 229,2 222,7 227,4 379,5 
2 298,1 287,4 260,2 296,6 275,6 251,5 263,2 255,1 224,6 224,6 223,9 378,9 
3 297,8 288,3 254,2 283,1 279,9 255,3 272,1 254,9 218,5 226,7 224,9 367,9 
4 285,0 286,0 262,4 273,0 289,2 253,1 273,6 250,5 210,7 221,8 227,8 365,2 
5 270,3 275,8 261,8 281,7 288,6 255,0 273,2 252,2 211 ,3 217,1 234,1 351,4 
6 268,9 266,1 275,2 281,1 292,0 254,2 268,4 253,8 211 ,7 212,6 241,4 348,4 
7 274,8 261,2 275,8 284,1 289,1 255,0 271,1 258,3 213,5 207,7 249,3 340,4 
8 290,1 272,1 271,8 288,7 288,6 254,6 272,7 260,1 211,8 210,4 250,1 324,5 
9 311,7 279,9 263,8 297,2 290,9 249,3 272,7 264,0 218,9 215,2 243,2 309,2 

10 300,9 293,8 278,6 308,8 292,9 237,7 266,9 264,7 221,6 219,1 243,2 308,1 
11 296,2 319,4 298,8 322,6 285,3 230,5 263,3 266,5 222,1 223,9 246,0 305,8 
12 295,8 334,9 309,2 323,6 283,4 227,6 272,1 267,0 225,6 223,0 258,0 301,7 
13 292,0 356,8 310,9 328,1 279,8 228,0 276,5 271,7 233,8 222,1 266,6 294,7 
14 280,1 359,3 309,1 325,7 278,4 225,5 277,7 270,4 230,2 226,5 277,2 286,8 
15 278,7 345,7 311 ,3 328,0 272,2 224,9 282,2 275,9 232,3 234,2 285,0 284,6 
16 260,7 336,2 320,4 324,3 267,1 230,7 284,2 280,2 225,2 231,5 299,2 296,9 
17 270,0 318,7 309,5 331,0 260,4 241,9 285,7 282,6 227,2 241,2 305,0 301 ,7 
18 286,4 290,7 304,8 332,1 259,5 250,7 291,4 282,1 230,5 254,7 309,1 304,3 
19 300,3 277,3 299,6 322,5 255,8 251,5 286,0 279,3 234,9 260,3 307,2 314,5 
20 295,7 269,7 300,2 317,9 261,5 256,0 280,4 275,8 232,0 260,2 304,8 322,9 
21 298,7 268,3 308,0 323,9 263,9 260,5 270,7 270,1 240,8 254,0 296,1 329,6 
22 283,3 267,0 305,7 326,2 262,7 258,8 269,6 267,3 242,8 248,9 290,0 324,9 
23 282,5 271 ,8 294,7 322,0 258,9 257,4 . 269,0 263,6 247,6 254,7 296,0 319,3 
24 280,0 272,5 294,1 308,8 256,5 256,7 266,8 259,3 248,3 245,7 313,7 316,2 
25 262,9 284,3 290,2 301,3 252,3 255,1 263,0 253,7 242,2 235,4 330,9 314,2 
26 248,3 273,3 303,6 297,5 251,4 252,9 257,1 248,9 231 ,5 238,7 346,7 304,4 
27 252,1 265,0 306,4 293,2 245,1 250,0 257,9 248,9 228,9 244,9 357,9 303,5 
28 250,4 253,4 307,4 286,1 244,4 248,7 265,4 250,2 225,0 248,4 372,5 315,3 
29 258,6 251 ,5 309,9 275,2 244,3 256,3 261 ,6 242,2 224,6 237,0 379,8 326,7 
30 262,9 316,1 275,0 246,3 260,3 259,6 233,3 225,5 225,8 378,2 323,9 
31 269,7 316,4 246,6 258,8 230,2 224,6 318,4 

Taula 2: Recorregut del vent en 24 hores (mi tjanes mòbils diàries) durant els anys 1966-80 

Taula 3: Recorregut del vent en 24 hores (mitjanes diàries) durant els anys 1966-80 

Dies Mesos 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

1 305,1 290,6 251,5 287,8 287,5 251 ,1 257,1 270,5 209,7 248,0 177,8 402,8 
2 316,6 277,6 220,8 300,2 253,0 249,8 290,2 258,2 194,7 244,8 190,5 327,8 
3 292,8 328,2 257,0 292,3 273,3 245,4 277,8 245,4 226,5 235,5 232,0 327,4 
4 243,3 298,9 300,2 264,0 305,9 256,6 263,1 248,8 230,4 219,2 259,0 429,6 
5 228,2 282,6 326,2 271,2 282,3 256,2 262,4 219,4 195,6 214,2 245,4 397,3 
6 308,5 281,4 266,6 255,8 292,6 274,3 295,6 252,9 201 ,2 209,0 257,2 326,5 
7 255,9 243,0 214,8 240,2 329,8 238,4 296,4 258,5 217,2 182,4 233,0 345,4 
8 246,8 219,4 247,6 348,8 283,8 264,4 254,3 282,6 213,9 214,8 221,8 305,9 
9 306,8 209,6 314,5 296,0 276,9 244,2 256,8 269,0 197,1 213,4 241,4 306,8 

10 334,5 293,7 261,6 312,7 252,4 251 ,4 296,6 277,4 239,3 201,0 287,6 271,8 
11 350,2 375,0 272,2 296,4 303,0 253,4 274,4 261,2 218,6 238,6 264,8 318,1 
12 379,4 337,5 269,8 330,5 298,2 219,4 261,9 246,9 245,6 247,8 197,2 290,4 
13 233,0 378,9 370,2 337,0 306,7 192,7 255,3 257,8 219,8 236,0 256,6 318,7 
14 222,8 421,8 356,7 336,8 276,3 188,5 244,0 270,7 220,5 216,2 252,6 329,2 
15 244,3 328,3 320,2 356,0 270,6 243,8 316,0 286,4 238,5 208,4 306,1 277,4 
16 280,3 362,8 326,6 327,9 251,7 247,3 287,8 301,9 254,6 207,0 301,9 257,9 
17 250,9 311,2 248,6 295,5 242,5 234,0 305,0 268,2 214,0 231,7 361,7 216,2 
18 340,7 280,0 287,1 312,7 259,7 248,8 305,4 300,0 233,1 292,8 318,9 303,0 
19 253,0 270,8 333,8 304,2 262,4 260,2 276,2 277,0 196,0 228,9 297,0 375,9 
20 298,4 256,4 293,8 384,5 260,1 270,7 266,0 274,1 234,3 303,4 296,8 352,4 
21 337,8 225,8 323,6 344,4 269,5 250,5 283,8 267,5 243,3 311,0 281,4 347,5 
22 341 ,6 234,6 283,8 288,8 245,2 249,1 278,4 267,0 269,4 247,8 292,8 348,7 
23 247,8 309,2 330,8 295,2 291,5 278,9 248,6 277,0 234,2 206,4 285,6 317,2 
24 271,7 301,9 303,4 337,6 259,2 265,7 236,8 262,8 275,7 187,9 300,2 262,9 
25 233,3 270,5 270,8 328,8 251 ,2 237,1 297,4 265,8 247,1 257,4 276,8 269,9 
26 247,4 304,7 256,9 274,8 236,1 250,2 272,2 257,4 229,7 269,1 338,9 336,8 
27 280,5 260,8 289,6 292,0 243,1 266,0 250,7 247,8 238,7 240,4 420,6 330,9 
28 218,0 308,6 296,2 292,0 240,2 238,8 257,2 237,6 200,8 239,3 401,4 333,2 
29 239,6 157,5 377,8 262,7 238,5 233,7 237,0 228,1 194,5 270,4 403,6 280,2 
30 274,8 350,6 265,0 247,7 258,5 254,4 243,3 216,2 250,0 364,0 311 ,0 
31 259,4 310,5 254,0 289,4 272,0 212,6 345,3 

Mitjanes 280,2 290,4 294,6 304,3 269,1 247,3 271 ,6 263,0 225,0 235,0 285,4 321,4 
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A la part inferior de la figura hi ha el resum general 
esquematitzat dels períodes de l'any en què el vent circula 
a la velocitat més gran i en els quals, per tant, té un recor
regut més llarg. Aquests períodes són: des de la primera 
quinzena de març fins a mitjans de maig, i des de mitjans de 
novembre fins a primers de gener. Són períodes intermitents 
els corresponents als mesos de gener i de febrer, i també es 
destaquen alguns dies de mitjans de juliol i d'agost. 

A la resta dels mesos de l'any el vent acostuma a ser 
de fluix a moderat, i, per tant, té un recorregut inferior a 
la mitjana establerta. Així mateix, aquests períodes també 
inclouen el nombre més gran de dies amb vent en calma. 

Ratxa màxima 
Durant els quinze anys en què s'ha basat aquest estu

di dels vents al Delta de l'Ebre, les úniques direccions del 
vent en les quals s'ha constatat la presència de ratxes for
tes han estat les del N-NW, mentre que a les restants 
mai no han estat registrades, i per això es poden consi
derar vents fluixos a moderats . 

Durant els quinze anys estudiats ha estat el vent del 
sector N-W el predominant a la zona, tal com palesa la 
següent observació: dels quinze mesos de gener, febrer i 
març estudiats, hi ha catorze vegades que la ratxa màxima 
corresponia a la component NW i una vegada a la N. A 
l'abril s'han registrat tretze del NW i una del N, mentre 
que al maig han estat dotze del NW, una del N, una del W 
i una del S. A l'estiu, i limitant-nos al mes més significatiu, 
l'agost, trobem onze vegades del NW, tres del Ni una del 
W. A la tardor, l'octubre registra dotze vegades del NW, 
una del N, una del S i una del W. Finalment, al novembre 
observem tretze del NW i dues del N, i al desembre, cator
ze del NW i una del N . En resum, la situació és prou clara 
i significativa a favor de la component N-NW com a direc
ció d'on procedeixen les ratxes màximes. 

Aquests vents, de vegades molt violents, acostumen 
a provocar danys importants a l'agricultura, sobretot a 
l' estiu, quan l'arròs és a punt per a la recol-lecció. Per 
regla general el vent de l'estiu és calent, ja que procedeix 
de les terres de l'interior, molt rescalfades, i això fa que les 
plantes es marceixin. L'hivern, d'altra banda, acostuma a 
ser bastant fred i a tenir els cels clars, amb alguns núvols 
de tipus altocúmulus i estratocúmulus lenticularis. 

Finalment, remarcarem que la component del NW 
segueix la depressió de la vall de l'Ebre, que és l'eix prin
cipal que la canalitza. Aquest vent és el conegut amb el 
nom de cerç (cierzo a la regió aragonesa), i com a vent de 
dalt a la desembocadura de l'Ebre. 

Conclusions 

Direcció del vent 
En els mesos de l'hivern predomina clarament la 

component N. En els mesos de l'estiu la component 

S-SE és la direcció principal, des de mig matí fins al 
vespre; això és conseqüència de la marinada. En els mesos 
de la tardor i la primavera la direcció del v~nt presenta 
un gir important durant el dia des de la direcció 
N-NW a la S-SE. 

Velocitat del vent 
Durant l'hivern la mitjana més gran de velocitat 

correspon a la direcció NW, freda, que provoca danys 
a l'agricultura. A la primavera minven els vents del 
N-NW i prenen importància els del S, que no perju
diquen l'agricultura. A l'estiu predominen els vents 
del S-SE, però el del NW, encara que poc freqüent, és 
el més veloç. A la tardor encara es destaquen els vents 
del S-SE, però amb tendència a minvar; no obstant, hi 
ha la possibilitat de depressions mediterrànies que 
provoquen fortes pluges i vents del SE moderats a 
forts a la costa. 

Recorregut del vent en 24 hores 
El recorregut màxim del vent en un dia, per mesos, 

es registra al desembre, amb una mitjana de gairebé 
325 km, mentre que el mínim correspon al mes de 
setembre, amb 225 km. A l'estiu la uniformitat en el 
recorregut és la nota dominant. A l'hivern hi ha forts 
contrastos d'un dia a l'altre en el recorregut del vent. Al 
setembre el recorregut del vent resta molt per sota de la 
mitjana general, i s'hi destaquen els períodes de calma. 

Ratxa màxima 
Les ratxes màximes que es produeixen al Baix Ebre 

corresponen pràcticament en la seva totalitat als vents 
procedents de les direccions NW iN, sobretot a la pri
mera. Aquestes ratxes són la causa de greus danys a 
l'agricultura, i especialment afecten el conreu de l'arròs. 

D ata d'entrada de l'original: 05.90 
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L'EXCEPCIONALITAT DE LA SEQUERA 
DEL 1989 AL PAÍS BASC 

Víctor Beser i Sastre 
Anna Ticó i Duran 

Llicenciats en Geografia 
Universitat de Barcelona 

Introducció 
L'any 1989 va ésser especial al País Basc des del punt 

de vista climatològic: una de les àrees més plujoses 
d'Espanya es va veure afectada per una llarga i intensa 
sequera que no va permetre el reg natural dels camps ni 
l'aportació d'aigua als embassaments. A les importants 
pèrdues econòmiques en l'agricultura i la ramaderia cal 
afegir, pel que fa a les conseqüències directes per a 
l'home, les greus restriccions d'aigua que van patir les 
ciutats i els pobles. La situació fou, certament, anormal. 

El sensacionalisme dels mitjans de comunicació, en 
general poc versats en qüestions climàtiques i meteo
rològiques, i el subjectivisme de la memòria popular, per 
a la qual tota anomalia climàtica recent és sempre més 
greu que les anteriors, tendeixen a magnificar la importàn
cia i la magnitud dels fenòmens climàtics anormals. Però 
en climatologia hom no pot parlar mai d'excepcionalitat 
sense un estudi concret de cada fenomen que permeti 
definir-ne la importància relativa real respecte d'altres 
fenòmens anormals anteriors. Això és el que pretenem en 
aquest article: tenint en compte set sèries relativament 
llargues, unes més que d'altres, de precipitacions anuals en 
sis estacions meteorològiques basques, intentarem situar 
la sequera del1989 en el lloc que li pertoca dins la carac
terització climàtica del País Basc. 

Figura la: Precipitació anual a Sondika (1948-89) 
(Fom: Elaboració dels autors a partir de les dades de Burgueño (1989) i de !'! NM) 
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La investigació prèvia i l'elaboració de l'article han 
estat dirigides pel doctor J. Martín Vide, professor de 
Geografia Física i Climatologia del Departament de 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la 
Universitat de Barcelona, a qui volem agrair els seus sug
geriments, així com a les seccions de Climatologia dels 
Centres Meteorològics Zonals de Donostia-San Sebastian 
i Zaragoza per l'amabilitat, rapidesa i diligència en faci
litar-nos les dades sol-licitades. 

Anàlisi de les sèries anuals 
Com a pas previ a l'estudi concret de la pluviositat 

del 1989, ens referirem breument a cada una de les set 
sèries anuals de precipitació que s'han emprat per a les 
comparacions i el càlcul dels períodes de retorn. En gene
ral, totes es caracteritzen per la regularitat i per presentar 
uns valors relativament alts en el conjunt d'Espanya. 

La sèrie de Donostia-San Sebastian, de cinquanta anys 
ininterromputs (1940-89), té una mitjana de 1 558 mm i un 
coeficient de variació (CV) del15,4%. Els valors extrems 
són 2 207,8 mm (1979) i 1 038,1 mm (1957); de fet, gaire
bé tots els valors es concentren entre 1 200 i 1 900 mm, 
amb més del 50% entre 1 300-1 400 i 1 600-1 800 mm. 

Eibar té una sèrie de 34 dades repartides entre el1952 
i el1989. La precipitació mitjana és de 1 505,9 mm, amb 

:J 

Figura 1 b: Diagrama de freqüències de la precipi[ació anual 
a Sondika (1948-89) 
(Fo nc: Elaboració dels autors a partir de les dades 
de Burgueño (1989) i de /'!NM) 
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un CV del14,5%. Els seus valors extrems són 2 049 mm 
al1979 i 983,4 mm al1989. La gran regularitat que deno
ta el baix CV és conseqüència del fet que dues terceres 
parts dels anys considerats la precipitació anual es con
centra entre 1 300 i 1 700 mm. La sèrie pluviomètrica 
d'Arànzazu comprèn 37 dades, entre el1949 i el1989. La 
mitjana és de 1 655,5 mm, i el coeficient de variació, del 
16%. Els valors osciHen entre els 2 279,8 mm del1979 i 
els 1 074,3 mm del1989; les dues terceres parts, però, se 
situen entre 1 600 i 2 000 mm. 

Per a l'estació de Sondika hem considerat dues sèries 
de diferent longitud temporal: una de curta, de 42 anys 
ininterromputs (1948-89), i una llarga, de cent dades, 
distribuïdes en dos períodes: 1859-1919 i 1948-89; és a 
dir, la sèrie curta més dades del segle XIX i principis del 
xx. La sèrie curta té una mitjana de 1 245,2 mm i una 
gran regularitat interanual ifigura la), amb un CV del 
14%: la meitat dels anys la precipitació anual és de 
1 200-1 400 mm ifigura 1 b ). Els valors extrems de la 
sèrie són 1 577,8 mm (1979) i 823,5 mm (1989). La sèrie 
llarga de Sondika presenta una mitjana lleugerament infe
rior a l'anterior: 1 214 mm, sent la irregularitat una mica 
superior (CV = 15%). Els valors extrems són ambdós del 
segle passat: 1 612 mm el màxim (1885) i 746 mm el 
mínim (1899). La gran regularitat interanual de la preci
pitació al País Basc s'observa en la concentració dels 
valors anuals en curts intervals. En aquest cas, gairebé les 
dues terceres parts dels anys la precipitació és entre 1 100 
i 1 400 mm. 

La sèrie d' Amurrio és la més regular de totes les con
siderades, amb un CV de tan sols el13% i més de la mei
tat dels anys situats entre 1 000 i 1 200 mm. Són 32 dades 
entre el1956 i el1989. La mitjana és de 1 093,75 mm. Els 
valors de la sèrie oscil·len entre els 1 487,7 mm del1979 
i els 738,7 mm del 1989. 

Finalment, Vitoria-Gasteiz té la sèrie més irregular 
(CV = 21%) i la d'inferior quantitat de precipitació, amb 
una mitjana de 856 mm. El valor més alt és de 1 221,6 mm 
(1979), mentre que l'inferior és de 584,1 mm (1961). Són 
cinquanta anys ininterromputs entre el 1948 i el 1989. 

A totes les sèries curtes, l'any més plujós és el1979, 
mentre que el més sec, excepte a Donostia-San Sebastian 
(1957) i a Vitoria-Gasteiz (1961), és el1989. Tornarem 
més endavant sobre aquest fet per analitzar la importàn
cia d'aquesta dada, eix del present treball. 

L'ordre d'exposició de les set sèries considerades 
podria semblar casual, però no ho és. A partir de certs 
paràmetres estadístics (mitjana i coeficients de variació) 
(taula 1), hem establert una divisió de les sèries en tres 
grups, divisió que també té la seva raó des del punt de 
vista de la localització geogràfica de les estacions. 

El primer, integrat per les estacions de Donostia-San 
Sebastian, Eibar i Aranzazu, correspon a les situades més 
a l'est. La quantitat de precipitació és elevada, i les mit-

Mitjana Coeficient de variació 
(mm) 

Donostia-San Sebastian 1 558,0 15,4% 
Ei bar 1 505,9 14,5% 
Aranzazu 1 655,5 15,9% 
Sondika 1 245,2 13,8% 

(sèrie curta) 
Sondika 1 214,0 14,9% 

(sèrie llarga) 
Amurrio 1 093,8 13,3% 
Vitoria-Gasteiz 856,0 20,7% 

Taula 1: M.itjana i coeficients de variació de les sè ries es tudiades 
(Font: Elaboració dels autors a partir de les dades de Burgueño (1989) i de l'I NM) 

janes oscil·len entorn dels 1 500-1 600 mm. El CV és 
aproximadament un 15%. 

El segon grup és el de les estacions situades més a 
l'oest, Sondika (amb les dues sèries) i Amurrio, en les 
quals la precipitació, sense deixar de ser elevada, és inferior 
a la del grup anterior: les mitjanes oscil·len entre 1 100 i 
1 200 mm. Per contra, les sèries són més regulars: el CV se 
situa entorn del14%. Les estacions d'aquests dos primers 
grups reben les influències marítimes directament. 

El tercer grup és integrat únicament per l'estació mete
orològica de Vitoria-Gasteiz. La precipitació enregistrada 
és inferior (mitjana de 850 mm aproximadament), mentre 
que la irregularitat és més gran (CV = 21 %). Aquesta esta
ció està situada ja a la conca de l'Ebre, al sud del massís de 
Gorbea i de les serralades d' Aitzkorri i Elgea. 

Aquesta posició concreta introdueix un clar com
ponent de continentalitat (menor precipitació i més gran 
irregularitat) en la sèrie de Vitoria-Gasteiz, per estar a 
sotavent d'un sistema muntanyós que actua com a pan
talla davant les masses d'aire humit del Cantàbric. 

Anàlisi de les dades del 1989 
Com s'ha descrit, la finalitat de l'article és estudiar la 

sequera del 1989 i la seva magnitud. Per assolir aquests 
objectius hem establert tres nivells d'anàlisi: la quantitat 
total de precipitació del 1989 en relació amb els totals 
anuals de les sèries considerades; la precipitació mensual 
del 1989 en relació amb les mitjanes mensuals de tres 
estacions; i, per últim, hem calculat els períodes de retorn 
d'una precipitació com la de l'any en qüestió per acabar 
de definir i precisar la magnitud de la sequera. 

Respecte a les sèries anuals 
El total de precipitació de l'any 1989 al País Basc té 

una distribució espacial que respecta les característiques 
dels tres grups d'estacions que hem definit al segon apar
tat: més elevada a les situades a l'est (1 094,1 mm a 
Donostia-San Sebastian, 1 074,3 mm a Aranzazu i 

R.C.G. n ° 16 • novembre 199 1 • vo lum V I 



983,4 mm a Eibar), inferior a les situades a l'oest (823,5 mm 
a Sondika i 738,7 mm a Amurrio ), i molt més baixa a 
Vitoria-Gasteiz (573 mm). 

En quatre de les set sèries analitzades la precipitació 
del 1989 és la més baixa de totes, com ja s'ha esmentat 
anteriorment en comentar els valors extrems de cadas-

Figura 2: Percentatge de la precipitació mensual del 1989 respecte a la mitjana en Ics tres estacions 
(Font: Elaboració dels autors a partir de les dades de la taula 2) 
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Foto I: Pantà de Vi llarreal 

(Fon t: Servicio de Do
cumentación D eia) 

cuna. En les que presenten un altre valor extrem més 
baix (Donostia-San Sebastian, sèrie llarga de Sondika i 
Vitoria-Gasteiz), la dada del 1989 és sempre la segona 
inferior. És a dir, en períodes de temps que oscil·len entre 
els 32 anys d' Amúrrio i els 42 de Sondika mai no ha 
existit una precipitació tan baixa. D'altra banda, a 
Donostia-San Sebastian i Vitoria-Gasteiz en cinquanta 
anys solament s'han conegut dos amb aquesta precipita
ció, a l'igual que a Sondika en cent anys. Això pot donar 
una idea de l'excepcionalitat del fenomen estudiat, varia
ble, és clar, segons els llocs considerats. 

En termes percentílics, els valors del 1989 ocupen 
sempre en llurs sèries llocs inferiors al percentil 4%, i 
arriben de vegades a 1'1 % : 4% a Donostia-San Sebastian 
i VitoriaGasteiz, 2,5% a Eibar, 2% a Aranzazu i la sèrie 
llarga de Sondika, i 1% a la sèrie curta de Sondika i 
Amurrio. Si analitzem la desviació de la precipitació 
anual del 1989 respecte a la mitjana de cada estació, 
observarem una sorprenent regularitat, que posa ordre al 
caos i la variació de les dades anteriors, i ens dóna la 
veritable magnitud de la sequera del 1989. A tots els 
casos la precipitació del1989 representa les dues terceres 
parts de la mitjana. Els percentatges concrets oscil·len 
entre el65% i el 70% , i la mitjana és del67% . 

Extrapolant aquestes dades, pot afirmar-se que, al 
País Basc, durant el 1989 va ploure una tercera part 
menys de la mitjana; aquesta és la veritable magnitud de 
la sequera (cal tenir en compte que la precipitació, al País 
Basc, varia molt poc d'un any a l'altre, amb uns coefi-
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cients de variació que oscil-len entre el13% i el16%). Per 
a conèixer la importància real i la significació d'aquesta 
dada segons les estacions, hem calculat els períodes de 
retorn de les precipitacions. Més endavant en farem 
esment; ara veurem com es distribueix durant l'any la 
precipitació del1989. 

Respecte a les mitjanes mensuals 
Per tal de calcular-les hem comparat la precipitació 

mensual del 1989 a Sondika, Donostia-San Sebastian i 
Vitoria-Gasteiz amb les mitjanes mensuals del període 
1947-60 a Sondika i del 1931-60 a Donostia-San 
Sebastian i Vitoria-Gasteiz. En lloc d'analitzar les dades 
concretes, hem treballat amb els percentatges del que 
representa la precipitació del1989 respecte a les mitjanes. 
Les dades de partida, precipitació mensual al1989 i mit
janes mensuals, apareixen a la taula 2; a partir dels per
centatges calculats entre ambdues dades s'ha elaborat el 
gràfic de la figura 2. 

Malgrat que hi hagi diferències entre les tres estacions 
pel que fa a les quantitats concretes, les tendències obser
vades són molt semblants a les tres. Així, tots els mesos 
estan per sota de la mitjana excepte tres, en els que plou 
molt més del normal: el febrer, l'abril i el novembre a 
Sondika i Donostia-San Sebastian, i l'abril, l'agost i el 
novembre a Vitoria-Gasteiz. El cas de l'abril és excep
cional, amb precipitacions que ultrapassen molt el doble 
del normal en el mes, o que fins i tot arriben a triplicar
lo, com a Sondika. 

Durant la resta de l'any les pluges estan molt per 
sota del normal; així, a Sondika i Vitoria-Gasteiz la pre
cipitació no arriba al 50% de la mitjana en set dels 
mesos. 

Però el mínim més sorprenent es dóna a l'hivern, 
estació que, en condicions normals, presenta el màxim de 
precipitació. El desembre és, de bon tros, el mes més sec 
al conjunt de les tres estacions, amb una precipitació que 
no arriba al3,5% de la mitjana d'aquest mes a Sondika i 
Donostia-San Sebastian. Tanmateix, al gener no es supe
ra el30%. Les altes precipitacions del febrer a Sondika i 
Donostia-San Sebastian, per damunt de la mitjana, no 
compensen les acusades davallades del primer i el darrer 
mes de l'any. Així, la precipitació durant els tres mesos 
d'hivern del1989 -en realitat pertanyents a dues tempo
rades hivernals diferents, el gener i el febrer d'una banda, 
i el desembre d'altra- és únicament una tercera part de la 
mitjana 34% a Sondika i un 40% a Donostia-San 
Sebastian i Vitoria-Gasteiz. Fins i tot les precipitacions de 
l'estiu (juny, juliol i agost), normalment l'estació més 
seca, superen percentualment les de, en teoria, la més 
plujosa: 40% de la mitjana de l'estiu a Sondika, 50% a 
Vitoria-Gasteiz i 60% a Donostia-San Sebastian. 

Els mesos més secs, sempre quant a la seva mitjana, 
són, en general, el gener, el juny, l'octubre i el desembre. 

Sondika Donostia-S. Sebastian Vitoria-Gasteiz 
mitjana 1989 mitjana 1989 mitjana 1989 

Gener 140 30 145 35 90 27 
Febrer 98 103 111 139 85 53 
Març 82 58 92 72 68 13 
Abril 89 266 105 256 70 169 
Maig 84 41 126 79 76 35 
Juny 78 24 89 34 69 2 
Juliol 47 17 93 83 33 25 
Agost 63 35 121 61 44 45 
Setembre 131 31 154 117 64 18 
Octubre 142 24 158 35 82 10 
Novembre 125 158 148 176 74 87 
Desembre 170 s 187 6 91 26 

Taula 2: Precipitació mitjana mensual a Sondika (1947-60), Donostia-San Sebastiin i Vitoria
Gasteiz (1931 -60); precipitació mensual de les anteriors estacions durant el1989 (en mm) 

(Font Font Tu&t (1983) (mitjanes) i publicacions periòdiques de l'INM (dades de/1989)) 

Períodes de retorn 
Per al càlcul dels períodes de retorn i de probabilitat 

que es torni a repetir una precipitació igual o inferior a la 

Figura 3: Anàlisi en superfície i topografia de la superfície de 500 Hpa a les 12 h TMG del dia 
15 de gener de 1989 (Font: Boletín Meteorológico Diario. !N M) 
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de l'any 1989, s'ha emprat la llei normal, a la que totes les 
sèries s'ajusten correctament, amb un marge d'error del 
5%, segons el test de Kolmogorov. Els períodes de retorn 
(7) i els de probabilitat obtinguts (e) per a cada sèrie es 
mostren a la taula 3. 

Com es pot observar, no hi ha cap mena de relació 
entre T i els tres grups d'estacions diferenciats en l' anàli
si de les sèries anuals. Des del punt de vista dels períodes 
de retorn, es poden distingir tres tipus de sèries: les que 
tenen T inferior als cinquanta anys (Donostia-San 
Sebastian i Vitoria-Gasteiz); les que presenten un perío
de de retorn entre cinquanta i cent anys (Aranzazu i sèrie 
llarga de Sondika); i per últim, les sèries amb un període 
de retorn superior als cent anys (Amurrio, Eibar i la sèrie 
curta de Sondika). 

Les sèries amb un període de retorn inferior són les 
que presenten una altra precipitació anual per sota de la 
del1989 (excepte la sèrie llarga de Sondika). A totes les 
sèries en les quals el valor del 1989 era el més baix, els 
períodes de retorn són molt més alts. 

Figura 4: Anàlisi en superfície i topografia de la superfície de 500 H pa a les 12 h TMG del dia 
28 de juny de 1989 (Font: Boletin Meteorológico Diario. ! NM) 

...... ____ _ ____ _ o 
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T (anys) 8 

Donostia-San Sebastian 37 0,0268 
ei bar 119 0,0084 
Aranzazu 72 0,0139 
Sondika 141 0,0071 

(sèrie curta) 
Sondika 65 0,0154 

(sèrie llarga) 
Amurrio 137 0,0073 
Vitoria-Gasteiz 18 0,0559 

Taula 3: Període de retorn (1) i probabilitat (e) d 'una precipitació com la del 1989 segons les 
sèries estudiades (Font: Elaboració dels autors) 

La sèrie més acceptable, donada la seva longitud, 
per a establir el període de retorn més encertat i extra
polable a la totalitat del territori, és la llarga de Sondika, 
amb T = 65 anys. És a dir, climatològicament, es tracta 
d'un fenomen rar amb una freqüència teòrica superior a 
mig segle, però no extraordinari. 

Excepte el cas de Vitoria-Gasteiz (T = 18 anys), en el 
qualla forta sequera podria considerar-se relativament 
freqüent, a tots els altres casos un fenomen com l'estudiat 
es repetiria tres o menys cops cada segle. Si excloem 
també Donostia-San Sebastian (T = 37 anys), resulta que 
tots els períodes de retorn estan per sobre dels 65 anys; és 
a dir, una sequera d'aquesta magnitud es donaria només 
tres vegades cada dos-cents anys, en el pitjor dels casos. 

Així doncs, la conclusió sembla clara: segons cinc de 
les set sèries estudiades, el que permet fer una certa gene
ralització, l'escassa precipitació enregistrada durant l'any 
1989 pot considerar-se un fenomen excepcional, en 
alguns casos fins i tot insòlit, que es dóna, com a màxim, 
tres cops cada dos segles . 

Situacions sinòptiques típiques 
Fins aquí hem tractat de definir i caracteritzar el 

fenomen i d'avaluar la seva magnitud. Però intentarem 
també cercar una explicació, una causa. Aquesta causa, 
quan es refereix a fenòmens relativament extensos en 
l'espai i perdurables en el temps, com és el cas de la 
sequera del 1989 al País Basc, hom no pot trobar-la en 
fets puntuals i concrets, sinó que s'ha d'anar més enllà: en 
aquest cas hem de trobar-la en la dinàmica atmosfèrica; 
per això, s'han analitzat les situacions sinòptiques que es 
van donar durant el1989. 

Així doncs, un cop examinades totes les situacions 
sinòptiques diàries del 1989 al Boletín M eteorológico 
Diario de l'Instituto Nacional de Meteorología (INM), 
s'han detectat les configuracions més significatives i 
característiques que han originat la mancança de preci
pitacions. Podem assenyalar tres situacions típiques: anti
ciclons centrats sobre el nord de la Península Ibèrica, el 
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Foto 2: La forta sequera fa rea
parèixer pob les qu l' 
normalment estan inun
dats 

(Font: Seruicio Docu
mentación Deia) 

Figura 5: Anàlisi en superfície i topografia de la superfície de 500 Hpa a les 12 h TMG del dia 
29 d'octubre de 1989 (Font: Boletín Meteorológico Diario. IN M) 

Figu ra 6: Anàlisi en superfície i topografia de la superfíc ie dc 500 Hpa a les 12 h TMG del d ia 
7 de desembre de 1989 (Font: Boletín Meteorológico Diario. IN M) 
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foto 3: Terreny .1fc~.:tat per ht seq uera (Font: !li'r".Jlcw de Documentación Deia) 

Cantàbric o el sud de França <figures 3 i 5), dorsals de 
l'anticicló de les Açores o anticiclons tèrmics europeus 
<figura 4), i situacions del sud i sud-est <figura 6). 

Al llarg del 1989 hi va haver al nord d'Espanya un 
predomini d'aquest tipus de situacions, quan el normal és 
que les depressions i els fronts atlàntics travessin el 
Cantàbric sense dificultat descarregant gran quantitat de 
precipitació en la vessant marítima de la Serralada Can
tàbrica. Igualment, durant l'estiu, la cua dels fronts de les 
depressions atlàntiques, desplaçades cap al nord per la 
pulsació estacional dels sistemes de la circulació general 
atmosfèrica, frega el nord de la Península i deixa preci
pitacions relativament abundoses. Però durant el 1989 
van predominar situacions anticiclòniques de bloqueig 
<figures 3, 4 i 5), que van obligar les depressions del front 
polar a desplaçar-se cap al nord, fet que allunyà les pre
cipitacions del País Basc. 

Igualment importants per a explicar la mancança de 
precipitació, si bé menys freqüents, són les situacions 
del sud <figura 6), afavorides per la presència de profun-
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des depressions al sud-oest de la Península i al Golf de 
Cadis. Aquesta mena de situacions provoca al País Basc, 
sobretot a la façana cantàbrica, l'absència total de preci
pitacions junt amb un vent càlid i molt sec per l'efecte 
John, que en ocasions fa que Bilbao-Bilbo i Donostia-San 
Sebastian assoleixin la temperatura màxima més alta per 
capitals de tot Espanya (per exemple, el25 d'octubre i el 
8 de desembre de 1989). Per contra, com és sabut, la 
meitat meridional peninsular, especialment Andalusia, 
va rebre precipitacions copioses. 

Conclusions 
Durant el1989, al País Basc, va ploure únicament les 

dues terceres parts de la mitjana, quantitat molt baixa si 
tenim en compte la gran regularitat interanual que exis
teix en aquesta àrea. 

En set dels mesos la precipitació no va arribar al 
50% de la mitjana del mes. Els mesos més secs foren el 
gener, el juny, l'octubre i el desembre. 

Els períodes de retorn indiquen una freqüència infe
rior a tres cops cada dos segles; aquest fenomen és, per 
tant, climatològicament rar. 

La causa de les sequeres és el predomini de situacions 
sinòptiques de caràcter estable: anticiclons de bloqueig, 
dorsals i situacions del sud. 

Data d'entrada de l'original: 09.90 
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Foto 1: Pont de la carretera al 
Túnel del Cadí, prop 
de Bagà. L'eix del Llo
bregat i el Túnel del 
Cadí constitueixen, en 
el seu tram septentrio
nal, una obra d'engi
nyeria de gran enverga
dura, a causa dels grans 
pendents del sector i la 
complexitat orogràfica 
general 

(Font:]. Martín Vide) 

Foto 2: Crestes rocoses a la 
carretera de Bagà al 
coll de Pal, prop del 
refugi del coll de Pal. 
Els potents amuntega
ments sedimentaris que 
l'orogènia alpina acu
mulà contra el vell 
Pirineu axial confor
men un espai -el Pce
Pirineu- de gran com
plexitat estructu ral i 
tectònica, lito lògica i 
geomorfològica 

(Font:]. Martín Vide) 
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LA PLUVIOGRAFIA MESOSCALAR A 
LA CONCA ALTA DEL LLOBREGAT 

María del C armen Llasat · 
D octora en Ciències Físiques. Professora titular. Departament d 'A stronomia i Meteorología. Un iversitat de Barcelona 

Javier Martín Vide 
Llicenciat en Ciències Matemàtiques. D octor en Geografía. Professor titula r. 

D epartam ent de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica R egional. Universitat de Barcelona 

Es presenten aquí els primers resultats del funciona
ment d'una xarxa pluviogràfica mesoscalar instaHada a la 
conca alta del riu Llobregat. Aquest estudi és inclòs dins 
dels projectes més generals Lucdeme-5 i Lucdeme-6 que 
són finançats per ICONA. 

El marc geogràfic de la conca alta del Llobregat 
De primer hom sumaritza les variables més impor

tants del clima, la geologia, la vegetació i els usos del sòl 
que confirmen el marc geogràfic de l'àrea estudiada. 

Característiques climàtiques 
L'àrea estudiada té un clima que es podria qualificar 

de submediterrani (MARTÍN VIDE, 1985). Amb aquest 
terme se subratlla la vinculació mediterrània de l'àrea, per 
la franja latitudinal i la posició continental que l'emmar
quen, però és palesa també l'existència d'uns trets deter
minats, derivats fonamentalment de la continentalitat i 
l'altitud, que distingeixen el seu clima del genuïnament 
mediterrani. 

Pel que fa als totals anuals de precipitació, els valors 
mitjans obtinguts de les sèries de dades més llargues, 
corresponents als observatoris de la Pobla de Lillet i 
Cercs, tots dos situats en el fons de l'eix fluvial, resten 
compresos entre 850 i 900 mm. Es pot afirmar que la 
isohieta de 900 mm, bastant cenyida a l'eix del Llobregat, 
separa els sectors més baixos de l'àrea -des d'una mica 
aigües amunt de la Pobla de Lillet fins al límit meridio
nal- de la resta -des dels vessants mitjans fins als cims 
més elevats-, on la precipitació ultrapassa els 900 mm 
anuals i, per comparació amb sectors muntanyosos pro
pers, segurament supera els 1 000 mm, i fins i tot els 
1 100 mm en els enclavaments més ben exposats. 

Pel que fa a les precipitacions mitjanes mensuals, els 
mesos de maig, juny, agost i setembre són els més plujo
sos, amb valors que ultrapassen els 90 mm cada mes a tota 
l'àrea estudiada. Per contra, el gener i el febrer assoleixen 
clarament els mínims mensuals, amb menys de 50 mm i 
fins i tot de 40 mm en alguns punts dels fons fluvials. 
Aquest règim pluviomètric és del tot oposat al típic del 
clima mediterrani. L'agrupació de les mitjanes mensuals 
per estacions mostra que a la regió hi ha dos règims, atí-
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pics en el món mediterrani, amb màxim estival i mínim 
hivernal, i amb les estacions equinoccials canviades: 
EPTHiETPH. 

Les variacions de la precipitació, tant anual com 
mensual, poden qualificar-se de relativament elevades, 
d'acord amb la latitud. A Cercs el coeficient de variabi
litat anual és del25,8%, i durant els mesos de novembre, 
gener i febrer s'ultrapassa el 100%. És particularment 
elevat el valor del gener, el149,3%, xifra que palesa abas
tament l'extremada variabilitat del primer mes de l'any. 
Sobre això, cal fer esment que pel gener de 1979 es van 
recollir 405 mm, i en canvi als altres quatre mesos de 
gener del període analitzat no es va enregistrar cap pre
cipitació apreciable. 

L'escassetat d'estacions termomètriques amb regis
tres llargs a l'àrea estudiada i els seus voltants només 
permet de donar uns valors tèrmics mitjans de referència. 
Així, a Fígols la temperatura mitjana anual és d'll,4°C. 
La decisiva influència de l'altitud sobre la temperatura fa 
que hi hagi, com és obvi, valors molt més baixos en els 
llocs més elevats. Per damunt de la Pobla de Lillet i de 
Guardiola de Berguedà es troba ja la isoterma de 10°C. A 
uns 2 000 m d'altitud la temperatura mitjana anual deu 
estar compresa entre 4 i 5°C, en conjunt, segons la situa
ció i l'exposició del lloc. Pel que fa a l'amplitud tèrmica 
mitjana anual, és a dir, la diferència entre les temperatu
res mitjanes del mes més calorós i el més fred, l'àrea estu
diada té valors propers als l7°C encara que, en general, 
inferiors, tant més baixos com més elevada sigui l'altitud. 

El marc geològic 
La conca alta del Llobregat, de 380 km', es troba 

situada al Pre-Pirineu oriental, a uns 120 km al nord de 
Barcelona. La característica essencial del relleu són els 
contrastos altitudinals forts i continuats, que van dels 
620 m de l'embassament de la Baells, que tanca la conca 
pel sud, als 2 500 m en el nord i el nord-oest de la conca. 
Les característiques litològiques i estructurals es poden 
resumir en quatre unitats estructurals diferenciades 
(CLOTET, 1984 ), les quals permeten simplificar la com
plexitat geològica de la regió. Aquestes unitats diferen
ciades són, de nord a sud (figura 1), les següents: 
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Figura 1: Unitats estructura ls 
de l'alt Llobregat 

D Sòcol hercinià 
D Unitat del Cadí 
D Mantell del Pedraforca 
D Avantpaís del sud 
......... Encavalcament 
-+- Anticlinals i sinclinals 
= = = Falles 

El sòcol hercinià, constituït per calcàries, llicorelles, 
gresos i conglomerats d'edats compreses entre el devonià 
i el carbonífer. Aquests materials foren afectats per 
l'orogènesi herciniana i van tenir un comportament rígid 
durant l'alpina, encara que localment participen d'aques
ta darrera deformació. 

La unitat del Cadí, considerada una unitat autòcto
na relativa, que inclou una llarga sèrie sedimentària situa
da per damunt d'una gran discontinuïtat que aflora en la 
superfície seguint una línia que va del Llobregat a la 

Foto 3: Sòl, roca mare i aparell radicu lar d'u na conífera a la rasa de la carretera al co ll de Pal. 
El coneixement de les intensitats de precipitació és indispensable per a l'estudi de l'ero
sió del sòl (Foto: J. Martín Vide) 

o 3 6km 
~====!:::=::::j 

Mediterrània, amb direcció oest-est. Els nivells basals de 
la sèrie són d'edat estefaniana (permo-triàsic), seguits 
per nivells mesozoics i cenozoics, per damunt dels quals 
hi ha una potent massa conglomerada oligocènica. 
Aquesta unitat comprèn tres formacions litològiques 
que, per les seves característiques, mostren gran suscep
tibilitat a ésser degradades per processos exògens. Es 
tracta de les lutites permo-triàsiques basals, que inclouen 
materials vulcano-sedimentaris; la sèrie lacustre meso
zoica de fàcies garumniana, que on es troba més ben 
representada és a la unitat mantell del Pedraforca, i, per 
fi, a les ritmites marines cenozoiques. 

La unitat mantell del Pedraforca, interpretada com 
un mantell de corriment procedent del nord i amb un 
desplaçament d'uns 20 km. Té com a nivell d'arrencada 
les argiles i els guixos del Keuper, als quals segueixen 
materials ja essencialment calcaris del juràssic i el creta
ci i, com acabament, un episodi lacustre (fàcies garum
niana) de més de mil metres de potència. Localment, 
aquesta sèrie està fossilitzada per conglomerats de l'eocè 
superior i de l'oligocè. 

La unitat avantpaís del sud, que mostra una gran con
tinuïtat litològica i estructural, ja en el domini de la depres
sió de l'Ebre, i està constituïda essencialment per potents 
masses conglomeràtiques eocèniques i oligocèniques. 

Durant el plistocè aquesta regió fou afectada per 
morfogènesis de tipus glacial i periglacial. 
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Fo to 4: Sòl i pins a la carretera al coll de Pal. La pèrdua dc sò l és actualment un dels principals 
problemes que afecten el medi ambient del país (Foto: }. Martín Vide) 

La vegetació i els usos del sòl 
Les condicions climàtiques, el predomini dels mate

rials calcaris i l'activitat humana són els factors que con
dicionen les comunitats vegetals de l'àrea estudiada. Per 
sota dels 1 600 m d'altitud es troba l'associació Buxo
Quercetum pubescentis, substituïda ben sovint pels bos
cos de pi roig (Pinus silvestris). Per damunt del nivell 
esmentat es troba l'associació Pulsatillo-Pinetum unci
natae, amb estrat herbaci de Festuca i concentracions 
arbustives poc importants de Juniperus communis. 
Esporàdicament, en els vessants septentrionals es poden 
trobar boscos de faig (Fagus sylvatica). De fet, el bosc 
només cobreix el 52% de la superfície de la conca, ja que 
les terres per sota dels 1 300 m, fins i tot en el cas de ves
sants molt rostos, es troben ocupades per terrasses per al 
conreu, progressivament abandonades. A més, els ves
sants rocosos estan coberts per comunitats arbustives de 
Buxus sempervirens, i a la major part dels relleus més 
elevats -si no són rocosos- es troba una prada alpina 
que s'estén en altura a expenses del bosc. 

La conca alta del Llobregat és una de les contrades 
catalanes amb més poca població rural, com a conse
qüència del gran impuls industrial que experimentà a les 
darreries del segle XIX, impuls que es concretà en el 
desenvolupament de les indústries tèxtil, del ciment i 
d'altres relacionades amb la mineria. Aquest desenvolu
pament fou la causa d'un abandonament precoç i selec-
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tiu de les activitats rurals tradicionals. La crisi dels anys 
setanta del segle actual afectà seriosament la indústria 
tèxtil de l'eix del Llobregat, amb la consegüent pèrdua de 
llocs de treball, però en canvi afavorí l'activitat minera 
d'extracció de lignits, avui novament en clara recessió. 

La xarxa pluviogràfica 
Seguidament es presenten les característiques tècni

ques dels pluviògrafs emprats, la seva distribució espacial 
i les incidències i experiència del seu funcionament 
durant el primer any. 

Característiques tècniques del pluviògraf 
El pluviògraf que es fa servir consta d'un captador de 

balancí i una unitat d'enregistrament que emmagatzema 
la informació en cartutxos llevadissos de memòria RAM. 
El captador està constituït per un suport, un embut 
col·lector i el balancí, amb una precisió de 0,1 mm de 
pluja. La unitat d'enregistrament, que porta incorporats 
un rellotge digital i un quadrant de sis dígits, enregistra el 
dia i l'hora (amb una precisió de quarts de segon) en què 
tenen lloc els tombs del balancí. El cartutx conté tres 
memòries de dos kilobytes de capacitat, de tal manera 
que cada cartutx pot emmagatzemar fins a 2 048 esdeve
niments. L'equip funciona amb bateries recarregables 
mitjançant un pannell solar fotovoltaic, i té una autono
mia de 28 dies. 

Mitjançant la interfície i el software adequats s'acon
segueix el pas de les dades a un ordinador personal (PC). 
Com que se sap el temps transcorregut entre cada tomb 
del balancí, és possible saber la intensitat mitjana de la 
pluja en aquest interval de temps i, a partir d'aquesta 
dada, conèixer la intensitat mitjana en qualsevol altre 
interval de temps, les intensitats extremes, el nombre 
d'episodis, la durada de la pluja, etcètera. 

Distribució espacial dels pluviògrafs d'intensitats 
L'estudi de la distribució espacial de la precipitació en 

zones d'extensió reduïda requereix poder disposar d'una 
xarxa pluviomètrica d'escala local, sobretot atenent a les 
dimensions de les cèl·lules nuvoloses que originen preci
pitacions intenses (les tempestes unicel-lulars assoleixen 
diàmetres compresos entre 1 i 2 km). 

En l'actualitat la xarxa instal·lada consta de nou pluviò
grafs, col-locats de manera que la boca estigui en posició 
horitzontal i a un metre del sòl. N'hi ha tres que formen 
una xarxa de rnicroscala --a (Cal Parisa), amb una extensió 
de 0,36 km', mentre que els sis restants (als quals s'espera 
afegir dos més ben aviat) cobreixen una superfície de 
380 km' (el Collet) i constitueixen una xarxa de mesosca
la -"{. Cal dir que el sector on hi ha instal-lats els tres pri
mers resta inclòs en l'àrea de 380 km'. La selecció dels sec
tors s'ha fet tenint en compte les necessitats dels projectes 
conjunts en què participa aquesta xarxa pluviogràfica. 
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Figura 2: Xarxa d'esrudi i esta
cions pluviomètri
ques 

•5 Coll de Pal 

¡ la Pardinella 

• 4 Falgars 

12 
13 &.11 .vallcebre ·r 

Cal Parisa • 1 el Caro! 

La figura 2 mostra la distribució dels pluviògrafs i la 
dels pluviòmetres totalitzadors inclosos dins l'àrea estu
diada, els quals pertanyen a l'Instituta Nacional de 
Meteorología (Bagà, la Pobla de Lillet i Vallcebre), al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Saldes) i 
al Túnel del Cadí, SA (boca sud del túnel). 

Incidències i experiència del funcionament 
de l'instrumental durant el primer any 

La instaHació dels pluviògrafs s'ha fet en tres etapes. El 
desembre de 1988 es van posar en funcionament sis plu
viògrafs, tres a la conca de microscala -a (els números 11, 
12 i 13), i els altres tres (els números 1, 2 i 3) repartits en tres 
conques experimentals amb diferents característiques 
litològiques. El novembre de 1989 es van instal·lar tres plu
viòmetres més, principalment amb finalitats meteo
rològiques i hidrològiques (els números 4, S i 6), distribuïts 
de manera que cobreixin tan bé com sigui possible la conca 
alta del Llobregat. 

Els pluviògrafs es calibren un cop l'any, però a 
més necessiten un manteniment continuat: cada mes, 
com a mínim, convé revisar-los i canviar el cartutx. 
Deixar passar un interval de temps superior pot com
portar la pèrdua de les dades perquè vessi la memòria 
(això va passar amb el número 3) o avaries en la ins
tal-lació. Entre les avaries importants cal destacar els 
problemes amb els cables connectors pluviògrafs-data
logger (que afectaren sobretot el número 13) i les oca
sionades per descàrregues durant tempestes amb fort 
aparell elèctric. 

-' r 

• Pluviògrafs Lucdeme-5 i Lucdeme-6 

.o. Altres pluviòmetres o pluviògrafs 

• Estació meteorològica de referència 

Per últim, cal advertir que la rosada, el gebre, la neu 
(s'ha previst el canvi d'alguns pluviògrafs per pluvio
nivòmetres) o la calamarsa poden emmascarar els valors 
de la intensitat real de precipitació. 

Uns primers resultats 
Els primers resultats permeten de fer, primer, una 

valoració climàtica de l'any 1989 a l'àrea d' estudi, així 
com una anàlisi dels episodis meteorològics més 
importants. 

Valoració climàtica de l'any 1989 
Per tàl de disposar d'una referència, dintre de les 

nostres possibilitats, que ens permeti donar una prime
ra valoració, amb perspectiva climàtica, de la magnitud 
dels enregistraments pluviogràfics presos durant l'any 
analitzat, tot seguit es farà una anàlisi estadística de la 
sèrie pluviomètrica anual de l'observatori de Cercs 
durant el període 1940-87, perquè és la que ofereix 
millors garanties de les existents a l'àrea d'estudi i els 
seus voltants. Per contrast amb ella, els enregistraments 
del1989 d'aquest observatori mereixeran una determi
nada qualificació, que serà considerada com a referència 
per a tota l'àrea. 

La sèrie pluviomètrica anual de Cercs consta de 44 
efectius que proporcionen una mitjana de 866,6 mm i 
una desviació típica de 223,8 mm. El valor màxim de la 
sèrie s'enregistrà el1974, amb 1 493,5 mm, i el mínim, un 
any abans, amb 468,3 mm. Així doncs, l'amplitud de la 
sèrie supera el miler de mil·límetres. El coeficient de 
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Foto 5: InstaJ.Iació pluviogràfica completa del coll de Pal. En la fotografia, el pluviògraf sobre un pilar per tal que la boca escigui a un metre d'altura, aproximadament; la garita, amb el data-
logger i la bateria a dintre; la placa fotovoltaica, i una tanca rnetàJ.Iica de protecció (Foto:]. Martín Vide) 

Totals anuals 
de precipitació (mm) 

Dl 578,8 

Ql 678,2 

Cl 715,6 

Q2 809,9 

Q3 923,3 

C3 1 017,6 

Q4 1 055,0 

D9 1 153,4 

Taula 1: Valors en miHímetres dels decils primer i novè (Dl i D9), quartils primer i tercer {Cl 
i C3) i quintils primer, segon, tercer i quan (Ql, Q2, Q3 i Q4 ) dels tocals anuals de 
precipitació a Cercs (període 1940-87) 
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Precipitació 
(mm) (% ) 

Gener 2,5 5,7 
Febrer 25,0 67,4 
Març 12,0 17,4 
Abril 139,5 189,5 
Maig 26,5 26,2 
Juny 86,0 95,6 
Juliol 39,0 54,1 
Agost 123,5 121,1 
Setembre 124,5 130,8 
Octubre (40,0) (53,3) 
Novembre (130,0) (203,4) 
Desembre 61 ,0 114,2 

Taula 2: Quantitats mensuals de precipitació enregistrades a Cercs l'any 1989, en miHímetres, 
i percentatges respecte als corresponents valors mitjans mensuals (entre parèntesi, 
quantitats i percentatges estimats) 
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variació és del25,8%, xifra que representa una variabili
tat moderada/alta. 

Els quaranta-quatre totals anuals han estat distri
buïts en classes de cent miHímetres de longitud i amb 
límits múltiples de cent, des de la ( 400, 500) fins a la 
(1 400, 1 500) (figura 3). La distribució de freqüències 
resultant és ajustable mitjançant la llei normal amb la 
mitjana i la desviació típica mostrals, per a un nivell igual 
a 0,05, segons el test de Kolmogorov-Smirnov, malgrat 
presentar un biaix relativament positiu. La classe modal 
és la (600, 700). 

Mitjançant la llei normal s'han calculat els següents 
valors de probabilitat: quintils primer (Ql), segon (Q2), 
tercer (Q3) i quart (Q4), quartils primer (Cl) i tercer 
(C3), i decils primer (Dl) i novè (D9) (taula 1). Així 
doncs, a Cercs un any de cada deu no assoleix els 580 mm, 
i per tant aquest observatori es pot considerar marcada
ment sec en el conjunt de l'àrea pirinenca, i entre un 20 i 
un 25% dels anys no arriben als 700 mm. En l'altre 
extrem, un any de cada deu ultrapassa els 1 150 mm, i una 
mica més d'una quarta part dels anys supera el miler de 
miHímetres. 

La taula 2 recull les quantitats mensuals de l'any 
1989 enregistrades a Cercs, així com el percentatge que 
suposen sobre les corresponents mitjanes mensuals. 
Lamentablement, però, durant alguns dies dels mesos 
d'octubre i novembre l'observatori no va efectuar mesu
rament, de manera que aquests mesos, de fet, resten 
pluviomètricament incomplets. No obstant, han estat cal
culades unes pluviositats aproximades per comparació 
amb els totals de l'octubre i el novembre enregistrats a 

Figura 4: Precipitació acumu
lada (mm) en la zona 
estudi ada du ram el 
1989 
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Figura 3: Histogrames de freqüències dels totals anuals de precipitació a Cercs ( 1940-87) 

d'altres observatoris. S'hi han fet servir els enregistra
ments de Berga, al sud de Cercs, i de Vallcebre, al nord. 
Se n'ha tret la mitjana i el resultat ha estat arrodonit al 
múltiple de deu més proper, per defecte o per excés, 
depenent de la mitjana mensual dels observatoris esmen
tats més els de la Pobla de Lillet, Bagà i Borredà. 

Els mesos d'abril, agost, setembre, novembre i desem
bre van superar les mitjanes corresponents -el de novem
bre, concretament, la va duplicar-, mentre que els restants 
no les van assolir. El gener i el març foren molt secs. 

El total pluviomètric estimat de l'any 1989 a Cercs és 
de 809,5 mm, xifra que suposa un 93,4% de la mitjana 

• Túnel 
del Cadí 

7oo 

•Coll de Pal 

la Pardinella• 
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Figura 5: Distribució de la precipitació acumulada (mm) durant el mes d 'abril en la zona de 
Vallcebre 

anual. La z de la distribució normal emprada que li 
correspon és de -0,26, xifra que indica un valor de pro
babilitat acumulada del39,7%. És a dir, el total del1989 
no s'assoleix en el40% dels anys i s'ultrapassa en el60%. 
Per tant, equival al valor del Q2, de manera que cal situar 
aquest any en el límit inferior de la normalitat, gairebé 
mereixedor del qualificatiu de sec. 

Característiques de la distribució espacial 
i temporal de la pluja 

Pel que fa a la distribució de la pluja durant el 1989 
a l'àrea estudiada, es pot afirmar el següent: 

Figura 6: Distribució mensua1 de la precipitació a Vilella durant l'any 1989 (pluviògraf número 2) 
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Ha plogut una mica més en el sector occidental 
(Vallcebre, 882 mm), tant pel que fa a la precipitació total 
(figura 4) com al nombre d'hores de pluja (277 hores en 
el pluviògraf número 1) i als episodis de pluja (402 en el 
número 1 ), mensualment i anualment. 

La precipitació més baixa es va enregistrar en el sec
tor central (Bagà, 747 mm), que coincideix amb el fons de 
la vall. Malgrat això, el nombre d'hores de pluja amb 
intensitat superior a 1 mm/minut és dels més elevats 
(0,523 hores tot l'any, en el número 2). 

A l'est s'ha enregistrat el nombre més baix de dies de 
pluja, però, en canvi, ha tingut els valors màxims men
suals pel que fa a la intensitat instantània. 

Malgrat la proximitat dels pluviòmetres números 11 
i 12 al número 1, les precipitacions enregistrades han 
estat considerablement diferents, amb tendència a ésser 
més baixes en els primers. Aquest efecte no es pot atribuir 
a la diferència d'altitud, ja que els pluviòmetres 11 i 1 a 
penes si difereixen en cent metres i el número 12 es troba 
a 1 520 m, sinó a la peculiar orografia local, molt difícil de 
quantificar. Aquest fenomen s'observa clarament a la figu
ra 5, on es representa la distribució de la pluja durant el 
mes d'abril en l'àrea de Vallcebre: hi ha un fort gradient 
pluviomètric entre les cotes de 1 200 i 1 400 m, que s'hi 
troben molt a prop. 

A escala més gran l'efecte de l'altitud pot ésser deci
siu en el fet que la precipitació sigui inferior a l'àrea cen
tral, que, com ja s'ha dit, és més baixa (Vilella es troba a 
800 m). 

El mes més plujós va ésser l'abril, durant el qual 
s'enregistraren 201 mm al poble de Vallcebre i 165 mm al 
Carot (número 1). El menys plujós va ésser el gener, amb 
una precipitació total inferior als 7 mm a totes les esta
cions (figura 6). 

L'episodi delJ d'abril de 1989 
Aquest episodi, el més copiós del 1989, fou conse

qüència d'una depressió centrada (figura 7). Les precipi
tacions totals (figura 8) oscil·laren entre 23,7 mm (la 
Pobla de Lillet) i 50,2 mm (número 1 ), i les intensitats 
màximes van estar compreses entre 0,13 mm/minut 
(número 3) i 0,89 mm/minut (número 1). La durada de 
l'episodi fou de nou a onze hores, segons les estacions. 
L'interval màxim de temps amb pluja contínua fou de 453 
minuts (número 3). 

L'anàlisi dels pluviogrames (figura 9) mostra una 
evolució semblant en els pluviògrafs a Vallcebre, si bé els 
valors d'intensitat màxima són molt diferents malgrat la 
poca distància -només uns centenars de metres- entre els 
instruments. D'altra banda, per comparació amb els enre
gistraments de Vilella i Castellar de n'Hug es pot apreciar 
un moviment cap al nord-est de les principals cèHules 
convectives, així com una disminució de les intensitats en 
aquesta direcció. Així mateix, s'hi observen alguns xàfecs 
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Figura 7: Anàlisi en superfície del dia 3 d'abril de 1989 a les 12 TMG 
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Figura 8: Isohietes del dia 3 d'abril de 1989, en mif.límetres 

esporàdics febles i de curta durada. Pel que fa a la preci
pitació enregistrada a Castellar de n'Hug, sembla de tipus 
no convectiu i causada sobretot per núvols estratifor
mes. Això implicaria que els nuclis convectius s'haurien 
desfet mentre avançaven cap al nord-est (potser la nuvo
lositat estratiforme que romandria després de la tempes
ta seria la responsable de les pluges abans esmentades) o 
bé que no haurien arribat plenament a Castellar de 
n'Hug, perquè adoptarien una posició marginal respec
te de la seva trajectòria d'avanç. 

Finalment, la figura 10 mostra l'atenuació de la inten
sitat mitjana en intervals d'1, 5, 10, 30 i 60 minuts, en rela
ció amb la distància al pluviògraf número 1. S'hi pot 
observar una brusca disminució en els captadors 11 i 12, 
situats a l'oest, fet que palesa el fenomen ja comentat 
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Figura 9: Pluviogrames del dia 3 d 'abril de 1989: a) pluviògraf número 12 (Cal Parisa); b) plu
viògraf número 1 (el Carot); e) pluviògraf número 2 (Vilella) 

anteriorment. La disminució és més suau pel que fa als 
altres dos, encara que l'atenuació és més gran entre 1'1 i 
el2 que entre el2 i el3. 

L'episodi del24 de juliol de 1989 
La principal característica d'aquest episodi és que 

totes les estacions van enregistrar intensitats superiors 
als 2 mm/minut, amb un màxim de 6 mm/minut 
(número 1). 

La duració de l'episodi fou de 70 a 79 minuts, i les 
quantitats totals oscil·laren entre 19 i 26 mm. Va ploure 
amb una intensitat superior a 1 mm/minut durant més de 
tres minuts (4,9 al número 12), i és l'episodi en què es va 
superar aquest llindar durant més temps. El primer 
subepisodi va tenir lloc cap a les 6,30 TMG, i estava cen-
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Foto 6: Insral·lació p luviogràfica completa de Cal Parisa. En la fotografia, el pluv iògraf sobre un p ilar per tal que la boca esti
gui a un metre d'altu ra, aproximadament; la garita, amb el datalogger i la bateria a dintre; la placa fotovoltaica, i un avís 
d'advertiment (Foto:). Martín Vide) 

Foto 7: Neu a la boca d'un pluviògraf, al coll de Pal. Les 
nevades tanquen la boca del pluviògraf i alteren els 
enregistraments. Ara bé, com que l'objectiu d'aquest 
estudi és la intensi tat p luviomètrica, els episodis 
d'interès (xàfecs, tempestes estivals, etc.) no són afec
tats per aquest inconvenient (Foto:]. Martín Vide) 

trat a Vilella, però el més copiós fou el segon, enregistrat 
cap a les 16 TMG. 

L'atenuació de la intensitat amb la distància (jigura 
10) presenta, en general, una disminució vers l'oest no tan 
marcada com en l'episodi anterior. D'altra banda, si es 
pren un interval d'una hora, la intensitat mitjana creix cap 
a l'est, fet que es pot interpretar com la conseqüència 
d'una pluja d'intensitat més moderada però constant 
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(característica típica de les vores de les tempestes). Els 
pluviogrames (jigura 11) mostren que els xàfecs de tem
pesta van caure amb una diferència aproximada de deu 
minuts en les diferents estacions, i això, conjuntament 
amb la variació dels pics d'intensitat, permet intuir que es 
tractava d'una tempesta multiceHular segons l'esquema 
de Browning et al (ATKINSON, 1981), amb un diàmetre 
superior als 9 km. 

-----

3 d"abril de 1989 
24 de juliol de 1989 

-----_______ : ::: ::::::---::::: __ 
-------------------------~~~~~: 

15 

Figura 10: Atenuació de la in
tens itat mitjana de 
pluja en intervals de 
temps d' I,S.IO.JO i 
60 minuts en funció 
d e la d is t ànc ia a l 
pluviògraf número 1 
(el Caro<) 
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Figura 11: Detall dels pluviogrames del dia 24 de juliol de 1989: a) plu viògraf número 12 (Cal 
Parisa); b) pluviògraf número I (e l Carot); e) pluviògraf número 2 (Vilella) 

Foto 8: Vista interior del pluviògraf A W -P mostrant el mecanisme de balancí 
(Foto: Empresa Institut Analytic SA) 

L'episodi deli O d'agost de 1989 
Aquest episodi de pluges intenses afectà gran part de 

Catalunya i fins i tot va provocar inundacions locals, 
entre d'altres llocs a Barcelona. Durant aquest episodi 
s'assolí una intensitat de 8 mm/minut, encara que la pre
cipitació total no va arribar als 20 mm en l'àrea estudia
da (el màxim, incloent-hi Cercs, fou de 15,5 mm), a causa 
de la curta durada de la tempesta. Va ploure entre 32 i 
87 minuts, i les intensitats mitjanes per a períodes de 
t minuts foren, amb l'excepció del Carot, inferiors a les 
del 27 de juliol. 

Els pluviogrames (jigura 12) mostren un ràpid 
moviment de translació cap a l'est (amb una velocitat 
aproximada de 50 km/hora), fet que concordaria amb el 
vent de l'oest enregistrat en els observatoris de superfí
cie durant l'episodi. El xàfec més important va caure 
vers les 13,40 TMG a l'àrea de Vallcebre, i deu minuts 
després a la de Vilella. La intensitat màxima es donà 
també al Carot, i l'atenuació fou més pronunciada cap a 
l'oest, fet que palesa, un cop més, les peculiars caracte
rístiques topogràfiques de l'àrea (mentre que en el núme
ro 11 s'assoliren 4 mm/minut, en el número 12 només es 
va arribar a 1 mm/minut; la distància entre aquestes dues 
estacions no arriba als 500 m). 

Cap al vespre va caure un segon xàfec, amb intensi
tats properes a 1 mm/minut en els pluviòmetres 1 i 2, el 
qual es desplaçà ràpidament cap a l'oest i va arribar molt 
atenuat als captadors 11 i 12. 

La situació sinòptica no justificava aquestes pluges, ja 
que en superfície Catalunya era dintre un pantà baromètric 
i en altura dominava el corrent zonal de l'oest. Es tractava, 
doncs, d'una de les típiques "tempestes de massa d'aire" 
(LLASAT, 1987) produïdes per forts escalfaments locals. 

L'episodi de/27-28 d'octubre de 1989 
Acabarem l'anàlisi de casos amb el comentari 

d'aquest episodi, seleccionat tant perquè les intensitats 
superaren 1 mm/minut a totes les estacions com perquè 
les quantitats de pluja recollida foren elevades. El fet que 
l'episodi s'esdevingués cap a la mitja nit fa que hi hagi una 
certa confusió respecte a la data en què va tenir lloc, i per 
això s'atribueix a dos dies, encara que la pluja només va 
durar sis hores, amb prou feines. 

En aquest cas es fa difícil de determinar el possible 
moviment de translació de les cèHules nuvoloses, tant 
perquè la durada de l'episodi fou més llarga com perquè 
a Vilella les pluges es van enregistrar abans de la mitja nit, 
mentre que a la resta de les estacions s'esdevingueren al 
cap d'una o més hores. En el sector de Vallcebre els plu
viòmetres 1, 11 i 12 van enregistrar una evolució 
paraHela, fet que indica la formació d'una o més tem
pestes uniceHulars sense moviment de translació (els 
pluviogrames 2 i 3 són completament diferents) i amb 
diàmetres compresos entre 1 i 2 km. 
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Foto 9: Unitat de detecció i enregistrament d'esdeveniments AW-RP 
(Foto: Empresa Institut Analytic SA) 

Considerant la pluja que va caure sobre tota la 
Península Ibèrica i la situació meteorològica (depressió a 
l'oest amb solc en altura i pas d'un front fred), es pot afirmar 
que les pluges foren conseqüència de factors d'escala sinòp
tica, però que no assoliren el grau d'organització suficient 
per a provocar tempestes multicel-lulars o superceHulars. 
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Figura 12: Detall dels pluviogrames del dia 10 d'agost de 1989: a) pluviògraf número 1 
(el Carot); b) pluviògraf número 2 (Vilella) 

Finalment, l'anàlisi de la distribució espacial mostra 
que la precipitació màxima va caure en el sud de l'àrea 
estudiada (figura 13). A l'igual que en d'altres episodis, ja 
comentats, els vents eren de component oest, malgrat 
que la circulació general era del sud-sud-est en els nivells 
baixos i del sud-sud-oest en altura. 

Figura 13: Prec ip itació ac u
mulada (mm) entre 
els di es 27 i 28 
d'octubre de 1989 
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Foto 10: Equip pluviogràfic 
complet a Vilella. Els 
enclavaments dels 
pluviògrafs són, de 
vegades, de difíci l 
accés 

(Foto: M. C. Llasat) 

Conclusions 
Les característiques pluviomètriques de l'any 1989 a 

la conca de l' alt Llobregat van ésser les següents: 
L'any es pot considerar en el límit inferior de la nor

malitat, gairebé mereixedor del qualificatiu de sec. 
Els mesos més plujosos foren l' abril i el juliol, men

tre que el gener va enregistrar la precipitació més baixa. 
Les pluges foren lleugerament superiors en el sector 

oest i mínimes en el fons de la vall. No obstant, les inten
sitats mitjanes van ésser superiors en aquest darrer sector, 
fet que corrobora els resultats obtinguts en altres estudis, els 
quals mostren quantitats més elevades prop dels cims, però 
intensitats superiors a cotes més baixes (TOURASSE, 1981). 

A escala local, la peculiar topografia de l'àrea provo
ca efectes difícils de valorar, com per exemple el fet que 
els pluviògrafs de la xarxa de miçroscala enregistren, en 
general, quantitats i intensitats de precipitació més baixes 
que els de la xarxa de mesoscala que s'hi troben més a 
prop. En aquest cas, el pronunciat esglaó topogràfic que 
hi ha entre el Carot i Cal Parisa, amb l'afegitó de la forma 
de circ d'aquesta darrera estació, afaiçona un règim mar
cadament local. 

En general, durant els episodis més plujosos el vent 
en superfície era de component oest, amb un cert movi
ment de translació cap a l'est. El fet que el component 
oest fos predominant durant els episodis analitzats és 
conseqüència, probablement, de l'orografia local de 
l'entorn dels punts d'observació. 
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Núria Clotet Perarnau, investigadora principal del pro
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seu funcionament . Agraïm així mateix al Centre 
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les dades de les estacions convencionals, i també les 
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ware, i de Joan Arazo, en la reparació del material plu
viomètric. 
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La producció científica, en tant que resultat i patri
moni de la humanitat, sembla indissolublement unida a la 
cultura i a la història de l'home, a través de les quals la 
variable temporal passa a controlar-la i a regir-la en gran 
mesura, de manera que esdevé difícil, si no impropi, pre
tendre d'acostar-s'hi per qualsevol camí que no sigui 
l'històric. No obstant, la història és una abstracció més, 
potser encara més dúctil que d'altres als interessos de 
cada moment i de cada persona, i, el que encara és més 
important, de cap manera la història no és simplement 
temps, sinó que també és espai. 

La variable espacial, però, no tan sols és present en la 
producció científica juntament amb la variable temporal 
per mitjà de la cultura i la història de les quals forma 
part, i tampoc no ho està, per dir-ho d'una altra manera, 
només mitjançant el científic i la societat en què aquest es 
forma i treballa, sinó que l'espai també influeix en la 
producció científica a través del seu mateix objecte 
d'estudi: la diversitat del món en què vivim. D'aquesta 
manera, assoleix també un paper com a factor explicatiu 
de la pròpia producció científica. 

Aquest article pretén acostar-se al coneixement d'una 
producció científica, la de la climatologia contemporània, 
per un camí específic, encara que tan lícit com l'històric: 
el de la variable espacial i, amb ella, el de la geografia. 
L'estudi es basa en l'anàlisi de més de tres mil publica
cions, les de més difusió internacional durant el període 
1970-85 1

• 

A tall de marc referencial del conjunt, s'indicaran, en 
primer lloc, quines són les principals àrees geogràfiques 
estudiades (mapa 1). Pel que fa a la distribució geogràfi
ca, de les publicacions analitzades es desprèn que hi ha 
cinc nivells diferents d'interès. Com a àrees que concen-

Nota: 

1. Aquest article s'origina a partir dels treballs de la tesi de doctorat de l'autora 
Continuidad y cambio en la climatología contempordnea, dirigida pel Dr. 
Pedro C lavero i prese ntada al D epartament de Geografia Fís ica de la 
Universitat de Barcelona el setembre del 1990 
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tren el nombre més gran d'estudis es destaquen el nord 
d'Àfrica, els Estats Units d'Amèrica i França; cadascun 
d'aquests tres àmbits geogràfics ha estat tractat en més del 
10% de les publicacions. El primer àmbit resta clara
ment delimitat per criteris de tipus geogràfico-clima
tològics centrats en els dominis del desert subtropical 
saharià, mentre que els altres dos s'ajusten a sengles uni
tats político-estatals, precisament les dels Estats que ocu
pen els dos primers llocs a la llista pel que fa al nombre de 
publicacions ressenyades. 

El segon nivell d'interès correspon a les superfícies 
oceàniques intertropicals, així com la regió del Carib, la 
península d 'Indoxina i el sud-est d'Àsia, i també la Unió 
Soviètica i els països europeus, amb l'excepció d 'una part 
dels mediterranis i dels nòrdics. Així, doncs, s'evidencien 
tres focus geogràfics com a centres d 'atenció en aquest 
nivell: un d'eminentment oceànic, un altre d'intermedi, 
centrat en regions climàtiques típiques com són les àrees 
monsòniques, i el tercer associat potser a països on la 
producció d'estudis climatològics té una relativa 
importància. 

El tercer nivell d'interès comprèn, d 'una banda, la 
resta de les àrees geogràfiques, tant oceàniques com con
tinentals, de l'hemisferi septentrional, llevat de la regió 
mediterrània i el Pròxim Orient, i, d'una altra banda, les 
regions continentals de les latituds intertropicals 
d'Amèrica i d 'Àfrica. 

El quart nivell d 'interès dels treballs analitzats, pel 
que fa a l'àmbit geogràfic, correspon a les latituds tem
perades de l'hemisferi meridional, tant continentals (con 
sud del continent americà i Austràlia) com oceàniques, a 
la regió mediterrània i al Pròxim Orient. 

Finalment, el cinquè nivell comprèn les àrees més 
poc tractades: les altes latituds de tots dos hemisferis, és 
a dir, Groenlàndia, l'oceà Àrtic i l' Antàrtida. 

Així, doncs, en la plasmació geogràfica del conjunt 
dels estudis de climatologia analitzats es pot reconèixer, 
d'una banda, certa tendència zonal, que es contrasta de 
manera diferent segons les latituds en un tractament desi
gual a nivell intern entre les superfícies oceàniques i les 
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Mapa 1: Principals àrees geogràfiqu es es tudiades 

continentals, amb predomini de les oceàniques a les bai
xes latituds i de les continentals a les latituds mitjanes; 
d'una altra banda, sobre aquesta tendència general es 
conjuga i s'imposa la situació dels països productors 
d'estudis climatològics, fet que es reflecteix en una més 
gran atenció a l'hemisferi nord que al sud. Per damunt 
d'aquests dos trets es destaca, a més, la polarització de 
bona part dels estudis en la regió del Sàhara. Com a 
curiositat, encara hom podria afegir l'escassa atenció rela
tiva que rep la regió mediterrània. 

A continuació es considerarà la relació que tenen els 
diferents temes i els diversos enfocaments metodològics 
amb les àrees geogràfiques sobre les quals s'estudien i 
s'apliquen amb preferència. Així veurem sorgir uns temes 
de plasmació geogràfica exclusivament terrestre, en el 
sentit de continental, i uns altres que s'estenen àmplia
ment sobre les superfícies marítimes i fins i tot específi
cament oceànics; n'hi ha de dominància intertropical i 
d'ubicació majoritàriament extratropical. 

La plasmació geogràfica 
dels diferents temes climatològics 

Per tal d'analitzar la diversa plasmació geogràfica 
dels diferents temes, han estat seleccionats els que s'han 
destacat com a més significatius i contrastats, el que ens 

) 

(Bartho lomew's rhe Times Projection) 

ha portat a optar per considerar només cinc parells de 
temes específics. 

Del grup temàtic dedicat a l'estudi dels elements 
climàtics, s'han escollit els treballs que tractaven de les 
temperatures i de les precipitacions. Entre els estudis 
que versaven de l'establiment d' índexs i balanços climà
tics, s'han separat els dedicats a l'índex d'aridesa i al 
balanç hídric dels que estudiaven el balanç de radiació i 
les transferències energètiques. En tercer lloc, s'ha car
tografiat la plasmació geogràfica dels estudis sobre tipus 
de temps amb independència dels relatius a la circulació 
atmosfèrica. En el cas dels treballs sobre climes regionals 
i climes locals, s'ha representat per separat la distribució 
territorial que presenten les àrees estudiades per cada 
grup. Entre els estudis dedicats al tema de la variabilitat 
climàtica, s'han triat, com a més contrastats, els de paleo
climatologia, d'una banda, i els que tracten la problemà
tica de les anomalies climàtiques i el canvi climàtic actual, 
d'una altra. Finalment, també s'ha volgut observar sobre 
quines àrees geogràfiques s'orientaven, en conjunt, els 
estudis de climatologia aplicada. 

Pel que fa als estudis sobre els elements climàtics, els 
més generalitzats són els que tracten de les temperatures 
i les precipitacions, els quals constitueixen dues orienta
cions bàsiques de l'interès geogràfic vers aquesta mena de 
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Mapa 2: Àrees sobre les quals s'estudien les temperatures 

Mapa 3: Àrees sobre les quals s'es tudien les precipitacions 
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Mapa 4: Àrees sobre les quals s'estudien l'aridesa i el balanç hídric 

temes, sempre centrat en un model continental que deses
tima per complet les superfícies oceàniques. Aquest fet 
demostra que el seu estudi interessa sobretot per tal de 
caracteritzar climàticament les regions habitades, en les 
quals es localitza precisament tota la xarxa d'observato
ris termopluviomètrics. 

U na unitat estatal, els Estats U nits d'Amèrica, és en 
tots dos casos (mapes 2 i J) l'àrea geogràfica més estu
diada, fet que coincideix, és clar, amb la màxima pro
ducció científica de treballs sobre climatologia per països 
i suposa, evidentment, un grau elevat d'introspecció en 
els seus estudis. 

D'altra banda, s' adverteix clarament una plasma
ció geogràfica gairebé inversa pel que fa als estudis de 
temperatures i precipitacions. Mentre que pel que fa 
als primers s'observa una preferència per l'hemisferi 
nord, i en especial per les latituds mitjanes, en les quals 
se situen les masses continentals euroasiàtica i nord
americana, els treballs sobre precipitacions es decanten 
prioritàriament per les latituds intertropicals i sobretot 
pel continent africà. 

En línies generals, l'estudi de les temperatures s'inte
ressa més per les regions fredes que per les càlides, mentre 
que el de les precipitacions s'ocupa tant de les àrees àrides 
(Sàhara) com de les molt plujoses (països monsònics). 

(Bartholomew's the Times Projectio n) 

Les preferències geogràfiques en els estudis sobre 
els diferents balanços climàtics contraposen un model 
clarament continental, en el cas de l'establiment d'índexs 
d'aridesa i balanç hídric, a un model eminentment oceà
nic pel que fa al balanç de radiació i les transferències 
energètiques (mapes 4 i 5). Al mateix temps, i en con
sonància amb aquestes dues orientacions principals, ja 
indicades anteriorment, la dimensió zonal s'imposa en els 
estudis de balanç energètic, mentre que la compartimen
tació regional parceHa les àrees d'estudi dels balanços 
hídrics, en lògica correspondència, també, amb la pre
dominança de l'escala planetària sobre la regional com a 
perspectiva d'anàlisi espacial pel que fa a aquests estudis. 

En relació amb l'estudi del balanç hídric cal destacar 
també l'interès que hi ha per l'àrea mediterrània i les 
regions monsòniques, així com l' escassa atenció prestada 
als països freds i les regions àrides del Pròxim Orient. 

En l'àmbit dels estudis del balanç energètic, el model 
oceànic predominant reflecteix la progressiva valoració 
que s'ha fet de l'oceà com una mena de control remot de 
l'estabilitat del clima mitjançant els seus intercanvis 
energètics amb l'atmosfera.En la distribució per zones 
d'aquest model oceànic destaquen les latituds intertro
picals com a àrea d'atenció prioritària, perquè els valors 
d'aquells intercanvis són més elevats. 
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Mapa 5: Àrees sobre les quals s'estudia el balanç energètic del sistema climàtic 

L'escàs interès que mostren aquests estudis per les 
àrees continentals té com a principal excepció la regió 
desèrtica del nord d'Àfrica, que assoleix un protagonis
me especial relacionat amb el balanç de radiació, ja que es 
tracta d'una àmplia superfície coberta per un potent anti
cicló dinàmic subtropical. També és evident un interès 
secundari, per raons òbvies, pel que fa a les unitats esta
tals dels tres països amb el nombre més elevat d'estudis 
de climatologia: els Estats Units d'Amèrica, França i la 
Gran Bretanya. 

Un contrast semblant entre un model de distribució 
geogràfica continental i un altre d'oceànic s'observa en els 

- estudis sobre els tipus de temps i la circulació atmosfèri
ca, segons palesen els mapes 6 i 7. 

En el cas de l'estudi dels tipus de temps, el caràcter 
continental del model no es compartimenta excessiva
ment, sinó més aviat al contrari, ja que es manifesta una 
certa tendència zonal que en aquest cas, a més, és també 
bastant hemisfèrica. Habitualment, són els països tem
perats de l'hemisferi nord el principal objectiu d'aques
ta mena d'estudis, tot al llarg de la trajectòria del front 
polar. Això és lògic, ja que no hem d'oblidar que l'estu
di dels tipus de temps és conseqüència, precisament, de la 
formulació de la teoria del front polar, tan estretament 
vinculada al clima d'aquesta zona del planeta. Un cop 
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més, els Estats Units d'Amèrica, França i la Gran 
Bretanya són els països predominants pel que fa a la dis
tribució geogràfica de les publicacions. 

Quant als estudis sobre la circulació atmosfèrica, 
destaca el tractament global del conjunt de la superfície 
terrestre que acostumen a presentar, en estreta vinculació 
amb el contingut del tema. Els oceans són les àrees 
geogràfiques preferents en aquesta mena d'investiga
cions, en les quals és palesa una jerarquització de les 
zones d'interès, amb una importància decreixent des de 
les baixes latituds cap a les elevades, a tots dos hemisfe
ris. El nombre de treballs relatius a les superfícies conti
nentals és molt reduït, i a més hi són tractades sense cap 
mena de diversificació. 

La projecció geogràfica que manifesten els estudis 
sobre climes regionals i locals és en tots dos casos, per 
raons òbvies, estrictament continental. De plena cobertura 
continental en el cas dels primers i de localització parcial 
en el dels segons, com es pot veure als mapes 8 i 9. 

Àfrica i els Estats U nits d'Amèrica són les àrees 
geogràfiques que concentren el nombre més gran d'estu
dis de climes regionals. En aquest cas es manifesta un cop 
més un interès preferent pel continent africà, a l'igual 
que en altres temes ja considerats, i el mateix passa amb 
els Estats U nits d'Amèrica, en tot dos casos, com ja s'ha 
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Mapa 6: Àrees sobre les quals s'estudien els tipus de temps 

reiterat, per raons diverses. Europa occidental, Europa 
central, la regió mediterrània i Austràlia també són àrees 
geogràfiques que desperten interès, encara que secunda
ri . La resta de les terres continentals, incloent-hi 
Groenlàndia i l' Antàrtida, reben una atenció més minsa, 
encara que totes han estat objecte d'algun estudi. 

L'àmplia distribució geogràfica dels estudis sobre cli
mes regionals palesa el seu caràcter tradicional. Per con
tra, la fragmentació que s'observa en la distribució terri
torial dels estudis sobre climes locals posa de manifest 
que es tracta d'un tema menys convencional, a causa que 
la major part d' aquests treballs es refereixen a climes 
urbans. Així, doncs, els Estats amb una xarxa urbana 
més desenvolupada o, sobretot, que tenen grans metrò
polis, són els que compten amb un volum més gran 
d'estudis d'aquesta mena. Els Estats Units d'Amèrica es 
destaquen amb avantatge, ja que han estat l'objectiu de 
més del20% dels treballs d'aquesta mena; en aquest cas, 
evidentment, hi ha una conjunció de xarxa urbana i pro
ducció científica. El Canadà, el Brasil, França i la Gran 
Bretanya els segueixen en importància, mentre que la 
República Sud-africana i l'Índia ocupen-un tercer nivell. 

Així, doncs, en observar l'apartat de climes urbans 
dins el model de distribució geogràfica dels estudis sobre 
climes locals, és palès un decantament cap als Estats 

(Bartholomew's thc Times Projection) 

desenvolupats i molt urbanitzats, fet que dóna un prota
gonisme particular a les latituds temperades de l'hemis
feri nord. Les excepcions bàsiques d'aquest model són el 
Brasil i l'Índia, però la seva inclusió es justifica clara
ment per la presència a ambdós Estats de grans metrò
polis, Sao Paulo i Rio de Janeiro, en el cas del Brasil, i una 
vasta xarxa urbana de grans ciutats, pel que fa a l' Índia; el 
cas de la República Sud-africana no necessita justificació, 
ja que el règim minoritari de l'apartheid manté paràme
tres formals d'Estat desenvolupat. 

Com a contrapartida a aquest fet, resten com a àrees 
desproveïdes d'estudis de climes locals la resta del Tercer 
Món i, encara que pugui semblar estrany, Austràlia; el 
continent africà, tan estudiat en relació amb d'altres 
temes, pel que fa a aquest amb prou feines ha estat objec
te de consideració. 

Transcendint aquest nivell general d'anàlisi de la dis
tribució geogràfica dels climes urbans, i fixant l'atenció 
en les ciutats que compten amb estudis d'aquesta mena 
(mapa 10), es troba, en primer lloc, que no són precisa
ment les ciutats europees les més estudiades, amb excep
ció de les britàniques, on l'estímul i el magisteri dels 
treballs pioners de Chandler han fet escola. Dels abun
dosos estudis sobre el clima urbà a ciutats britàniques, es 
destaquen els de Plymouth, Glasgow i Birmingham. Pel 
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Mapa 7: Àrees sobre les quals s'estudia la circulació atmosfèrica 
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que fa a d'altres ciutats europees, es poden esmentar els 
estudis del clima de París, Roma, Utrecht, Cracòvia i 
Viena. 

En canvi, les ciutats nord-americanes, en general, i les 
japoneses són les que han estat objecte d'un nombre més 
gran d'estudis climàtics. Hi ha diverses publicacions refe
rides a la ciutat de Nova York, algunes dedicades a esca
tir i fixar la capa límit d'afectació de la modificació climà
tica urbana en una ciutat dominada per la gran alçada dels 
gratacels. A l'igual que Nova York, la majoria de grans 
ciutats i aglomeracions urbanes dels Estats U nits 
d'Amèrica compten amb estudis globals o parcials del seu 
clima urbà; cal esmentar la ciutat de Saint Louis, 
Missouri, amb una dotzena d'estudis importants sobre 
aspectes del seu clima, almenys, des que Clarke i Peterson 
van dissenyar, a l'any 1973, un model empíric sobre les 
variacions espàcio-temporals de la seva illa de calor. 

Al Canadà, la ciutat de Toronto, potser per haver 
estat l'objectiu d'un treball pioner sobre el clima urbà, 
compta també amb diversos estudis climàtics, entre els 
quals cal esmentar una valoració dels balanços energètics 
a càrrec d'un dels seus especialistes. No obstant, la més 
estudiada de les ciutats canadenques és Montreal, a causa 
del pes dels treballs de T.R. Oke i els seus deixebles, els 
quals, en bona part, versen sobre aquesta ciutat. 
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Al Japó, la ciutat d'Hiroshima va atreure ben aviat 
l'atenció dels estudiosos, que cercaven sobretot com
provar la peculiar modificació climàtica de la ciutat expe
rimentada a partir de l'agost de 1945, i que avui dia enca
ra desperta interès. Com és lògic, Tòkio, la principal 
aglomeració urbana japonesa, també figura entre les ciu
tats més estudiades; de tota manera, cal tenir en compte 
que la majoria de ciutats del sistema urbà japonès han 
estat l'objectiu d'estudis més o menys detallats. 

Pel nombre de publicacions que s'hi refereixen, cal 
esmentar també nombroses ciutats de l'ampli món de 
parla anglosaxona; és el cas de Johannesburg i Pretòria, a 
la República Sud-africana, o de Christchurch, a Nova 
Zelanda. Algunes grans metròpolis de l'anomenat Tercer 
Món també han estat estudiades més o menys a fons . 
Dins l'Amèrica Llatina es destaquen la ciutat de Mèxic, 
Rio de Janeiro i, sobretot, Sao Paulo, que compta amb 
una excel-lent tesi publicada, elaborada a partir d'infor
mació obtinguda d'imatges de satèl-lit. A l'Àfrica desta
ca un estudi sobre el clima de .Nairobi, a Kenya, mentre 
que a l'Àsia predominen els treballs sobre les ciutats 
índies, entre les quals destaca la capital, Delhi. 

Del grup temàtic referit a l'estudi de la variabilitat 
climàtica, s'ha seleccionat, per a la seva anàlisi territorial, 
la distribució geogràfica dels treballs que estudien els 



62 geografia 

----... -- -------- -- ----

~d'-• •10'11. o-
c::J5-10% c::JO% 

Mapa 8: Àrees sobre les quals s'estudien els climes regionals 

Mapa 9: Àrees sobre les quals s'estudien els climes locals 
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Mapa 10: Principals ciutats estudiades en climatologia urbana 

paleoclimes i les anomalies i els canvis climàtics, tal com 
s'ha indicat més amunt i com mostra en els mapes 11 i 12. 
Tots dos temes presenten un model de distribució terri
torial continental, que només es trenca en el cas dels 
estudis sobre anomalies i canvis climàtics a favor del sec
tor intertropical de l'oceà Pacífic, àrea oceànica que recull 
precisament més dell 0% de les publicacions que tracten 
aquestes problemàtiques. 

Àfrica torna a ésser el continent que desperta més 
interès quan es tracta d'estudis paleoclimàtics, tema en el 
qualla màxima atenció es concentra al voltant del desert 
del Sàhara i el seu remot passat climàtic. En segon terme 
trobem els Estats Units d'Amèrica i França, àrees desta
cades, sens dubte, a causa de l'abundor extraordinària 
d'estudis de climatologia i, sobretot, de paleoclimatolo
gia. En un tercer nivell d'interès trobem la regió medi
terrània i les altes latituds, sobre les quals versen bas
tants estudis paleoclimàtics. 

D'això es desprèn que són les fronteres climàtiques 
latitudinals, i específicament les que es basen en condi
cions climàtiques límit, tant en termes de temperatures 
com pluviomètrics, les que atreuen un nombre més gran 
d' estudis de paleoclimes. Un factor que facilita aquesta 
mena d ' estudis és l'existència en aquelles regions 
d'excel-lents condicions geomorfològiques, que permeten 
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l'aplicació i el desenvolupament de tècniques paleon
tològiques. 

El tema de les anomalies i els canvis climàtics és un 
dels més representatius de les noves problemàtiques estu
diades per la climatologia. La distribució geogràfica 
d'aquesta mena d'estudis presenta un model irregular, tal 
com correspon, lògicament, a un tema que encara no ha 
estat convencionalitzat ni generalitzat; no obstant, ja s'hi 
poden observar algunes tendències. En principi, s'obser
va un decantament cap a l'hemisferi nord i els països més 
desenvolupats, un fet prou comprensible, ja que han estat 
les anomalies registrades durant els darrers anys en 
aquests països, amb les seves importants repercussions 
socials i econòmiques, les que, en definitiva, han desvet
llat l'interès dels investigadors vers aquestes qüestions. 

El sector intertropical de l'oceà Pacífic, d'una banda, 
on es troba el conegut fenomen denominat OsciHació 
Meridional del Nen, i el desert del Sàhara són, un cop 
més, els espais sobre els quals ha centrat els seus treballs 
la investigació relativa als canvis climàtics; la causa ha 
estat la recerca d'una informació que, sobretot en el 
segon cas, no era exempta de pregones preocupacions 
sòcio-econòmiques, a conseqüència de la perllongada 
sequera que ha colpit les regions saharianes i subsaharia
nes els darrers anys. 
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Mapa 11 : Àrees sobre les quals s'estudien els paleoclimes 

Finalment, els estudis de climatologia aplicada mos
tren també un model de distribució geogràfica netament 
continental, en el qual es torna a registrar la concentració 
màxima de les àrees d'interès als Estats Units d'Amèrica 
i França, per les raons tantes vegades esmentades, com 
mostra el mapa 13. 

La irregularitat més gran, així com la menor dedica
ció general als temes inclosos sota la denominació genè
rica de climatologia aplicada, potser es reflecteix també en 
el seu model de distribució territorial sobre el mapa
mundi. A part del continent africà, són els països desen
volupats els que, lògicament, atreuen i alhora produeixen 
la major part dels estudis aplicats. Aquesta mena d'inves
tigacions rep una especial atenció per part dels països 
socialistes europeus, d'acord amb el caràcter molt més 
aplicat de la producció climatològica, i de la producció 
científica en general, en aquests Estats. 

Resulta sorprenent la manca total d'atenció cap als 
espais oceànics pel que fa als estudis aplicats, si es consi
dera la transcendència de l'acció del temps i el clima 
sobre activitats econòmiques tan importants com la pesca 
o el transport marítim i aerí, en general. 

En el curs d'aquest ràpid recorregut per les diferents 
distribucions territorials sobre el mapamundi dels diver
sos temes estudiats, s'ha pogut advertir l'existència de 
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determinades connexions diversificades que s'establei
xen entre els continguts investigats i els espais geogràfics 
sobre els quals són analitzats. La variable espacial, a tra
vés de les diferents superfícies i regions geogràfiques, és 
present així en la investigació en climatologia i conti
nuarà essent-hi, en relació amb els diferents enfocaments 
metodològics, tal com es veurà a continuació. 

La plasmació geogràfica dels diversos 
enfocaments metodològics en climatologia 

En una primera aproximació, la distribució dels 
espais geogràfics sobre els quals centren els seus estudis 
els diferents enfocaments metodològics presenta, a grans 
trets, dos models bastant contrastats. Pertanyen al pri
mer model els treballs que estudien exclusivament o 
prioritàriament els continents, i als seus enfocaments 
els escauria el qualificatiu de continentals; és el cas per 
exemple, de l'enfocament estadístic i l'enfocament sinòp
tic. El segon model correspondria als estudis que se cen
tren, del tot o en part, en les superfícies oceàniques, els 
quals, en conseqüència, es podrien qualificar d'enfoca
ments oceànics, com és el cas de l'enfocament dinàmic i 
l'enfocament sistèmic. 

Com és lògic, donada la desigual distribució de terres 
i mars en els dos hemisferis terrestres, uns enfocaments 
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Mapa 12: Àrees sobre les quals s'estudien les anomalies i els canvis climàtics 

centren els seus estudis en l'hemisferi nord (sobretot els 
que segueixen pautes continentals), mentre que d'altres 
mostren un tractament molt més compensat del conjunt 
de la superfície terrestre. 

Així mateix, en la plasmació geogràfica dels diversos 
enfocaments metodològics es poden advertir diferents 
tendències zonals. Per exemple, els enfocaments que cen
tren els seus estudis sobre els continents, es manifesten 
com a enfocaments azonals. 

Dintre d'aquesta tendència zonal, els diferents enfo
caments mostren, al seu torn, diverses preferències lati
tudinals. Els enfocaments estadístic i sinòptic es decanten 
per les latituds mitjanes, mentre que l'espai geogràfic 
preferent de la resta dels enfocaments són les latituds 
intertropicals. L'enfocament sistèmic, per la seva banda, 
dirigeix els seus estudis, molt més que cap altre, a les 
altes latituds. 

Considerant més detingudament les àrees d'estudi 
segons els diferents enfocaments aplicats, a partir de la 
cartografia elaborada, es comprova que els Estats Units 
d'Amèrica i França concentren la major part de les publi
cacions pel que fa a l'enfocament estadístic; això reflecteix 
l'elevat grau d'introspecció sobre els seus propis territo
ris que caracteritza els estudis climatològics d'ambdues 
escoles nacionals. Aquest fet explica que més del20% de 

R .C.G. n° 16 • novembre 1991 • volum V I 

geografia 65 

(Bartholomew's the Times Projection) 

les publicacions amb enfocament estadístic es refereixin 
als Estats Units d'Amèrica, i el16% a França. 

En general, la projecció geogràfica en els països euro
peus i a Nord-amèrica s'adapta, en bona mesura, a la dis
tribució de la producció pròpia de publicacions de clima
tologia en aquestes dues àrees. El tractament geogràfic 
s'allibera d'aquesta subjecció quan es tracta dels estudis 
referits a l'Africa ( el14%) i al conjunt de les latituds inter
tropicals (el12%), llevat del continent sud-americà, que 
rep una atenció menor ( el6% ). Les latituds altes, així com 
Austràlia i els oceans en les latituds mitjanes, reben una 
atenció molt més minsa per part dels estudis efectuats amb 
enfocament estadístic, com mostra el mapa 14. 

Pel que fa a l'enfocament sinòptic, també s'hi reflec
teix, per la seva condició d'enfocament eminentment 
continental, aquella estreta connexió que, a nivell 
d 'Estats, es registrava en l' enfocament estadístic entre 
subjecte productor i plasmació geogràfica de l'objecte 
d'estudi. Al mateix temps, també es fa ressò de les noves 
preocupacions científiques pel funcionament climàtic de 
les latituds intertropicals, mentre que, d'altra banda, és 
notable la seva manca d'atenció per les superfícies oceà
niques i les altes latituds. 

L'enfocament sinòptic mostra, doncs, una projecció 
geogràfica molt semblant a la de l'enfocament estadístic, 
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Mapa 13: Àrees dels estudis de climato logia aplicada. 

com s'ha vist, si bé la intensitat de la seva dedicació és 
menor. Amb aquesta constatació es pot ratificar la plena 
assumpció metodològica d'aquest enfocament per part de 
la climatologia, de manera que, si en determinat moment 
va representar una línia d'avantguarda, en l'actualitat ja 
constitueix clarament una línia de continuïtat metodolò
gica (mapa 15). 

Les àrees geogràfiques estudiades pels treballs realit
zats amb un enfocament dinàmic registren, clarament, 
una gradació de l'interès que segueix una pauta zonal, des 
de les latituds baixes, sobre les quals versa el nombre 
més gran de publicacions, fins les altes latituds, a les 
quals se'n dedica menys del 5%. D'aquesta manera, la 
plasinació geogràfica dels estudis fets sota aquest enfo
cament reflecteix la importància que hi assoleix la dimen
sió zonal de la circulació atmosfèrica, tema d'anàlisi prio
ritari per a aquest enfocament dinàmic que es correspon, 
alhora, amb la dominància de l'escala zonal com a pers
pectiva espacial d'anàlisi preferencial en els estudis que 
segueixen aquesta orientació metodològica i que geogrà
ficament es concreta també en àmbits zonals (mapa 16). 

L'enfocament sistèmic es diferencia dels tres ante
riors perquè en la plasmació geogràfica dels seus estudis 
considera preferentment les àrees oceàniques, ja que un 
dels seus temes prioritaris són les transferències energè-

(Bartho lomew's the Times Projectio n) 

tiques (fluxos de calor latent i de calor sensible) entre els 
oceans i l'atmosfera i, en general, el balanç de radiació, en 
el que les superfícies oceàniques tenen un paper fona
mental. El fenomen climàtic de l'OsciHació Meridional 
del Nen, tractat en bon nombre de treballs d'enfocament 
sistèmic, fa que el Pacífic meridional es destaqui per ésser 
l'àrea geogràfica més estudiada des d'aquesta perspecti
va metodològica, amb més del 25 % de les publicacions 
(mapa 17). 

Les altes latituds també reben una atenció especial 
per part d'aquest enfocament, ja que es tracta de l'àmbit 
dels estudis del balanç de radiació entre la criosfera i 
l'atmosfera, sobretot en el marc de l'Antàrtida, perquè és 
el lloc on es manifesta d'una manera específica el dete
riorament ambiental de l'ozonosfera, que té greus impli
cacions en l'equilibri energètic del sistema climàtic. 

En canvi, les àrees continentals europees i asiàtiques, 
així com Groenlàndia, Austràlia i el continent sud-ame
ricà, reben una atenció molt escassa per part dels estudis 
sistèmics del clima. 

Conclusions 
El resultat de l'anàlisi duta a terme ha mostrat uns 

temes i uns enfocaments de plasmació geogràfica exclu
sivament terrestres, en el sentit de continentals, com és el 
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Mapa 14: Àrees d'estudi de l'enfocament estadístic (Bartholomew's the Times Projection) 

Mapa 15: Àrees d 'estudi de l'enfocament sinòptic (Bartholomew's rhe Times Projection) 
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Mapa 16: Àrees d'estudi de l'enfocament dinàmic 

cas de l'estudi dels elements climàtics, els balanços 
hídrics, els tipus de temps o els paleoclimes. Pel que fa als 
enfocaments metodològics, l'enfocament estadístic i el 
sinòptic es projecten també exclusivament o prioritària
ment sobre els continents. 

D'altres temes, al contrari, s'estenen àmpliament 
sobre les superfícies marítimes o, fins i tot, són específi
cament oceànics; és el cas de l'estudi del balanç de radia
ció i les transferències energètiques, i el mateix s'esdevé 
amb l'enfocament dinàmic i el sistèmic, que estudien 
sobretot les superfícies oceàniques. 

Des d'un punt de vista general, tres dominis geogrà
fics concrets es destaquen, sense cap mena de dubte, com 
a espais significatius: les superfícies oceàniques, Àfrica i 
les baixes latituds, que atreuen l'atenció dels estudis i, en 
particular, de les investigacions sobre la problemàtica 
actual dels canvis climàtics. 

En el camp de la investigació de la circulació general 
atmosfèrica, una de les qüestions que es plantegen de 
forma prioritària és la relació entre els fets que s'esdeve
nen en superfície i en altura. Des de l'òptica de la nova 
metodologia sistèmica, l'explicació del que passa en altu
ra es basa en els intercanvis energètics que es produeixen 
en superfície i, més concretament, en les transferències 
energètiques entre l' oceà i l'atmosfera. 

~- - · 
~ -

(Bartholornew's rhe Times Projection) 

D 'aquesta manera, s'ha arribat a atorgar a les tempe
ratures superficials de l'oceà la categoria de variable inde
pendent, a l'hora d'explicar les fluctuacions del vent 
zonal en altura. En el marc d'aquesta interpretació, les 
superfícies oceàniques tenen un paper espacial molt sig
nificatiu. Ara bé, és, evidentment, en relació amb la pro
blemàtica dels canvis climàtics i l'enfocament sistèmic, 
que les superfícies oceàniques assoleixen la màxima sig
nificació en concebre's l'oceà com a principal responsa
ble deJ'equilibri climàtic de la Terra, a causa de les tres 
funcions bàsiques que desenvolupa: emmagatzematge, 
intercanvi i transport energètic. 

L'atenció vers aquest comportament energètic de 
l'oceà s'ha centrat paulatinament en les latituds intertro
picals, on l'advecció oceànica es configura com a princi
pal protagonista del balanç tèrmic superficial. Un dels 
fenòmens de redistribució tèrmica més interessant és el 
conegut com a OsciHació Meridional del Nen, al Pacífic 
intertropical. 

A més, les baixes latituds han esdevingut l'espai pre
ferent de la majoria d'investigacions, per la seva 
importància pel que fa a la interacció entre els dos hemis
feris, una altra de les qüestions que tracta la investigació 
contemporània sobre la circulació general atmosfèrica; no 
hem d'oblidar que la interacció, d'altra banda, té una 
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Mapa 17: Àrees d'es[udi de l'enfocament sistèmic 

profunda relació amb el contrastat caràcter oceànic i con
tinental d'ambdós hemisferis. 

Precisament per la seva localització intertropical, el 
continent africà és la principal massa continental de les 
latituds on es concentra l'atenció dels estudis que ens 
ocupen. Per aquesta raó, tots els temes i enfocaments de 
plasmació eminentment continental dirigeixen part de la 
seva atenció cap a l'Àfrica. Mitjançant el seu estudi, 
aquestes línies temàtiques i metodològiques col·laboren 
amb les noves problemàtiques científiques. Així s'esdevé 
en l'estudi de les precipitacions, en els estudis paleo
climàtics, especialment amatents a les condicions climà
tiques límit a les fronteres climàtiques, i en els treballs de 
climatologia aplicada. No cal dir que els estudis sobre la 
problemàtica dels canvis climàtics han de dedicar bona 
part de les seves investigacions al continent africà, en el 
qual les anomalies climàtiques tenen conseqüències 
humanes i sòcio-econòmiques tan dramàtiques. 

Però també fixen la seva atenció en el continent africà 
d'altres temàtiques, de plasmació eminentment oceànica, 
com és el cas de l'estudi dels balanços hídrics, que mos
tren un interès ben minso pels àmbits continentals, amb 
l'excepció de l'Àfrica. 

El protagonisme dels diferents espais geogràfics es fa 
patent així clarament, manifestant o amagant, enfocant o 
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(Bartholo mew's rhe Times Projection) 

desenfocant unes o altres qüestions, afavorint o dificul
tant l'aplicació d'uns o altres enfocaments metodològics. 
Així, doncs, es pot arribar a la conclusió que l'espai 
geogràfic no és estrany al plantejament teòrico-meto
dològic de la climatologia, ni a la seva evolució científi
ca, sinó que, al contrari, es constitueix en un marc actiu 
que suggereix i recolza determinades teories o esdevé un 
obstacle per a d'altres. 

Data de recepció de l'original: 02.91 
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EL POSICIONAMENT DE LES 
CÀMERES DE FOTOGRAFIA AÈRIA EN 

VOL A TRAVÉS DEL SISTEMA GPS 
APLICAT A L' AEROTRIANGULACIÓ 

Peter Friess 
Doctor Enginyer en Geodèsia i Fotogrametria 

Institut de Fotogrametria. Universitat de Stuttgart 

Introducció 
Des del 1973, el Departament de Defensa dels Estats 

Units d'Amèrica està desenvolupant el sistema de nave
gació via satèl·lit anomenat Navigation System with Time 
and Ranging Global Positioning System (NAVSTAR 
GPS). Aquest sistema, un cop plenament desenvolupat, 
permetrà als seus usuaris corresponentment equipats 
arreu del món, i en qualsevol moment, realitzar una deter
minació tridimensional de posicions i velocitats en temps 
real (GOAD (ed.), 1985 i WELLS et al., 1986). Durant la fase 
de test, que s'està realitzant en l'actualitat, s'ha pogut 
veure que es tracta d'un sistema poc costós per a deter
minar posicions geodèsiques mitjançant el qual, utilit
zant tècniques de postprocés, és possible arribar a una 
exactitud de centímetres o millor en aplicacions estètiques 
(REM ONDI, 1984; GOAD (ed.), 1985 i FELL (ed.), 1986) i a 
una exactitud d'un decímetre per aplicacions cinemàtiques 
en un avió (MADER, 1986 i VAN DER VEGT, 1989). A més, 
si s'efectuen modificacions específiques de la disposició 
del sistema de mesura, el GPS, en principi, també podrà 
utilitzar-se per a la determinació d'angles (HARTL i WEHR, 
1985 i ROTH i SINGH, 1986 ). 

És a dir, en el camp de la fotogrametria aèria, el 
NAVSTAR GPS podria usar-se no només per a la nave
gació de l'avió, sinó també per a la determinació directa de 
l'orientació exterior (posició i actitud) de la càmera aèria i 
de qualsevol sensor, per exemple, un enregistrador làser de 
perfils per a l'adquisició de models del relleu (ACKER
MANN, 1989 i LINDENBERGER, 1989). Com a última con
seqüència resultaria que, en el cas de la càmera aèria, els 
mètodes actuals indirectes d'orientació mitjançant punts 
de control -és a dir, els procediments de la triangulació 
aèria- en el futur seran superflus en alguns casos. 

Actualment, però, mitjançant el GPS només podem 
determinar posicions, de manera que no és possible 
observar directament tots els paràmetres d'orientació 
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exterior d'una fotografia aèria. Per tant, en l'actualitat la 
idea és incloure les posicions GPS en un ajust combinat 
de blocs com a observacions addicionals per a les posi
cions de la càmera. S'han fet estudis de simulació que han 
donat com a resultat que sols per a les posicions de la 
càmera, les observacions addicionals ja són suficients 
perquè, en un ajust combinat de blocs, no faci falta intro
duir punts de control per motius d'exactitud. Aleshores, 
els punts de control només són necessaris per a subsanar 
el defecte de rang, és a dir, especialment, per a resoldre el 
problema del datum (ACKERMANN, 1986 i FRIESS, 1986). 
Per tant, la integració de dades de posició GPS en un 
ajust combinat de blocs ja seria, com a primer pas de la 
determinació directa d'orientació, de gran utilitat pràcti
ca i econòmica per als procediments de triangulació aèria. 
Les posicions GPS s'han de determinar amb una exacti
tud de 5 a 20 m en les aplicacions de petita escala, amb 
una exactitud d'un metre, aproximadament, per a la car
tografia de mitjana o gran escala, i, finalment, amb una 
precisió d'un decímetre si es tracta d'una aplicació d'alta 
precisió de gran escala (ACKERMANN, 1986). 

A continuació mostrarem, basant-nos en els resultats 
de l'anàlisi empírica de l'exactitud del vol de test holandès 
Flevoland, quina exactitud es pot assolir mitjançant GPS 
per a una determinació de posició durant un vol foto
gramètric. 

Posicionament cinemàtic relatiu 
El NAVSTAR GPS es basa en la mesura de distàncies 

i la seva variació mitjançant senyals electromagnètics 
emesos contínuament pels satèJ.lits GPS. En la pràctica 
geodèsica, s'utilitza com a observació principal la mesu
ra d'alta precisió de la fase de l'ona portadora. A aques
tes ones, se'ls aplica la següent relació fonamental (entre 
d'altres, REMONDI, 1984 i WELLS et al., 1986): 
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-À <f>~ (t) = p~ (t) - C0 dt'(t) + C0 dtlt) + M~ (t) - À N, (t,) 

sent: 

d (t) = --J[XS(t)- XJt)]' + [ys(t)- Y /t)]' + [ZS(t)- Z/t)]' 

<f>~ (t): observació de la fase portadora del receptor de 
l'avió F al satèHit S, en el moment t;, 
X F(t), Y Jt), Zlt;): coordenades de l'antena GPS de l'avió 
en el moment t;, 
X 5(t), Y5(t), Z 5(t;): coordenades del satèl·lit s en el 
moment t;, 
dt': paràmetre de rellotge del satèHit S en el moment t; , 
dtF: paràmetre de rellotge del receptor de l'avió F en el 
moment t; , 
M~ (t;): influència atmosfèrica en el moment t;, 
N~ (t ,): ambigüitat de la fase en el primer instant 
d'observació, 
c0: velocitat de la llum en el buit, 
À: longitud d'ona del senyal del satèHit. 

La precisió de la mesura de la fase portadora és d'un 
a dos miHímetres, mentre que la imprecisió d'alguns 
paràmetres del model (coordenades dels satèHits, parà
metres de rellotge, atmosfera) pot ser d'uns deu metres 
(WELLS et al., 1986 ). Si, a part de l'observació amb el 
receptor de l'avió, observem simultàniament els mateixos 
satèHits amb un receptÓç fix des d'un punt de referència 
R, podem eliminar alguns paràmetres del model efec
tuant combinacions lineals entre les observacions d'amb
dós receptors. Així reduiríem la influència de les impre
cisions dels altres paràmetres a la posició de l'antena de 
l'avió. Una de les possibles combinacions lineals són les 
diferències simples (REM ONDI, 1989 i WELLS et al., 1986 ): 

~<l>~. (t) =-À.(<!>~ (t)- <!>~ (t)) 

En cas que simplifiquem, suposant que les coorde
nades del satèHit i del punt de referència són conegudes 
i no contenen errors, queden determinades les distàncies 
entre el punt de referència i els satèHits i les ambigüitats 
del receptor de referència. Per a determinar els paràme
tres d'ambigüitat del receptor mòbil se suposa que la 
seva posició inicial relativa al punt de referència és una 
dada que no conté errors i s'ha determinat a priori a base 
d'observacions estacionàries. La influència de l'atmosfe
ra es pot prendre en consideració mitjançant correccions 
a priori. Portant tots els paràmetres coneguts al costat 
esquerre de l'equació, obtenim el model funcional de les 
diferències simples de fase per al posicionament relatiu 
cinemàtic: 

~<f>~. (t) + rJ. (t) -M~. (t) +À . fl.N,. (tJ = d (t) + C0 • ~dtFR(t) 

Les diferències simples es consideren variables alea
tòries normalment distribuïdes, igualment ponderades, 
mentre que les coordenades del receptor de l'avió i el 

paràmetre de rellotge per moment d~observació es con
sideren incògnites. En cas que fos factible realitzar, en 
qualsevol moment, observacions simultànies amb tots 
dos receptors d'almenys quatre dels mateixos satèHits, 
seria possible determinar el model de forma unívoca. Si 
tenim més de quatre observacions a cada moment, les 
incògnites poden ser estimades mitjançant un ajust. Atès 
el caràcter simplificador de les seves suposicions, aquest 
model no aporta una solució estricta, sinó aproximada, 
l'exactitud de la qual depèn de la reducció -provocada per 
la formació de diferències entre les observacions- d'in
fluències de diversos paràmetres del model. Bàsicament, 
aquesta reducció és una funció de la distància entre els 
dos receptors (WELLS et al., 1986). 

Investigacions empíriques 
El vol de test Flevoland va ser planificat pel Servei 

Geodèsic i Hidrogràfic (Rijkswaterstaat), a Delft, en 
cooperació amb les empreses KLM Aerocarto i Sercel, i 
es va realitzar el10 i 12 de juny de 1987. La Universitat 
de Stuttgart hi va participar en el context de l'àrea espe
cial d'investigació Navegació d'Alta Precisió (SFB 228). 
En aquest test, la comprovació independent de l'exacti
tud de la .determinació cinemàtica de posicions GPS 
durant el vol, s'efectua amb l'ajut de la triangulació en 
bloc fotogramètric. 

El bloc inclou deu passades d'una mitjana de divuit 
imatges (longitud de la passada, aproximadament, 4 km). 
Les imatges són a escala 1:3 800, sent el recobriment lon
gitudinal d'un 70% i el recobriment transversal d'un 50-
60%. La càmera aèria utilitzada, Wild RC 1 O, va ser 
modificada de tal forma que, en el moment de l'obertu
ra de l'obturador, un sensor sensible a la llum passa un 
impuls al receptor GPS. 

D'aquesta manera va ser possible correlacionar els 
moments d'exposició i els moments d'observació GPS 
amb una precisió d'1 msec (VAN DER VEGT, BOSWINKEL 
i WITMER, 1988). Les observacions GPS es van realitzar 
amb un Sercel TR5S-B a l'avió i un Sercel NR52 a un punt 
de referència dins de l'àrea de test. El punt de referència 
coincideix amb un dels punts de control. Tant el NR52 
com el TR5S-B són receptors d'una freqüència i de cinc 
canals, codi CI A (LE COCQ i BOUCHER, 1985). Per regla 
general, s'observaven cinc satèl·lits amb una cadència de 
0,6 sec. Només durant la passada dos iJa primera meitat 
de la passada tres, a causa d'una oclusió, solament es varen 
poder observar quatre satèl-lits, cosa que va degradar 
extremadament la geometria de l'observació. El RDOP 
(RDOP = .Jtraça (A 7At, A = matriu de coeficients de 
l'equació 3), una mesura per a analitzar la qualitat de la 
geometria de l'observació, és trenta per a la segona pas
sada i cinquanta-set per a la tercera, en comparació amb 
les altres passades, que tenen un RDOP de cinc. Com més 
petit és el RDOP, millor és la geometria de l'observació. 
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Les observacions GPS de la fase portadora es van 
processar mitjançant el model de diferències simples. Per 
a determinar les coordenades del satèl·lit, es va aprofitar 
la informació del missatge del satèl-lit (efemèrides trans
mesa) (WELLS et al., 1986 ). Donat que es tractava d' obser
vacions d'una freqüència, la influència de la ionosfera no 
podia ser eliminada. Per a contemplar la influència de la 
troposfera, es va utilitzar el model Hopfield modificat 
(REMONDI, 1984). La relació temporal entre les posicions 
de l'antena GPS i les posicions de la càmera, es va establir 
mitjançant una interpolació lineal. 

L'ajust fotogramètric de blocs del conjunt d'imatges 
es va realitzar segons el mètode de feixos, recolzats per 47 
punts de control senyalitzats, determinats també mit
jançant GPS (VAN DER VEGT, BOSWINKEL i WITMER, 
1988). Així, les coordenades del centre de projecció es 
van poder deduir amb una exactitud de 4 a 5 cm per a 
X,Y, i de 2 a 3 cm per a Z. Aquests valors de comprova
ció serveixen de control per a les coordenades de l'ante
na i per tant permeten la verificació absoluta del posi
cionament cinemàtic GPS amb un alt grau d'exactitud. 
Com que els punts de control també han estat determi
nats mitjançant GPS, les coordenades de l'antena i les del 
centre de projecció estan donades dins del mateix sistema 
de referència i per tant poden ser comparades directa
ment. Per raons de claredat, les coordenades que ori
ginàriament eren incloses al sistema de referència geocèn
tric cartesià WGS 84, s'han transformat a un sistema 
topocèntric local. 

Per a una anàlisi d'exactitud. s'utilitzen pel moment 
d'exposició t; les diferències LlX~ (t¡), ~Y~ (t¡), ~z~ (t;), 

Figura la: Trajectò ria de voll 0.06.1 987 
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entre les coordenades del centre de l'antena GPS (A) i les 
coordenades del centre de projecció (P) de la càmera aèria, · 
així com les distàncies S~ (t) calculades d'aquelles diferèn
cies. La precisió de la diferència de coordenades correspon 
a la precisió de les coordenades del centre de l'antena 
GPS, reduïdes al centre de projecció. Contràriament a 
les distàncies, les diferències de coordenades encara con
tenen la influència pel diferent angle de posició de l'avió 
entre dos instants seguits d'exposició. Per tant, les distàn
cies tenen més valor per a l'anàlisi d'exactitud. Com que 
durant el vol de test Flevoland l'antena estava situada en 
perpendicular de la càmera, la precisió de la distància SAp 
representa bàsicament l'exactitud en la coordenada Z. Els 
valors correctes de les diferències de coordenades entre 
l'antena i la càmera aèria (Mc, ~Yc , ~Zc , SJ es van mesu
rar independentment. 

A continuació, es resumeixen només els resultats 
més importants del vol de test Flevoland. Una descripció 
detallada de les anàlisis, així com de la discussió de resul
tats, es troba a FRIESS, 1990. 

L'anàlisi de l'exactitud del posicionament cinemàtic 
GPS es va efectuar, al principi, individualment per cadas
cuna de les passades del bloc. D'una comparació directa de 
les distàncies calculades de les diferències de coordenades 
LlX~ (t¡), ~Y~ (t; ), ~Z~ (t; ) amb la distància mesurada a l'avió 
va resultar que mitjançant un posicionàment cinemàtic 
relatiu s'aconsegueix immediatament una precisió de posi
ció de 4 a 10 cm; excepte en el cas que la geometria de 
l'observació sigui extremadament dolenta. Per a la passa
da amb un RDOP de 57, l'error quadràti.c mitjà de la 
distància S~ respecte del seu valor correcte és de 86 cm. 

Figura Ib: Trajectòria de vol12.06.1 987 
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La utilització prevista de les posicions GPS com a 
observacions addicionals de les posicions de la càmera, 
permet el modelatge a posteriori de característiques sis
temàtiques de les coordenades de l'antena dins del model 
funcional de la triangulació aèria en bloc; per exemple, 
mitjançant desplaçaments de l'origen o regressions li
neals per passada. 

Després d'un desplaçament de l'origen per passada, 
l'error quadràtic mitjà restant de la distància s~ és d'un 
màxim de 5,1 cm per a les passades amb cinc satèl·lits 
observats amb una consteHació poc favorable (RDOP de 
30,57). Si en el modelatge d'errors a posteriori s'avança 
encara un pas més, admetent per a cada passada una 
correcció lineal, s'obté aproximadament el mateix nivell 
d'exactitud de 2 a 5 cm per a totes les passades. Per tant, 
mitjançant una correcció lineal és possible compensar a 
posteriori la influència d 'una geometria d'observació 
extremadament desfavorable durant un període breu de 
temps. En cas de les passades amb bona geometria 
d 'observació, el modelatge refinat mitjançant regressions 
lineals per passada, no millora essencialment l'exactitud. 
Així, mitjançant desplaçaments constants, la deriva de 
les posicions d'antena GPS per a les passades curtes d'una 
longitud de 4 km queda prou aproximada. 

Els resultats descrits fins aquí, es refereixen a passades 
individuals tractades per separat, d'una longitud de 4 km 
cadascuna, i a una duració d'una mica més d 'un minut. 
Només un conjunt de dades de cadascun dels dos dies de 
vol va resultar apte per a analitzar la qualitat de la deter
minació cinemàtica de posicions durant períodes més 
llargs de vol, incloses les parts no rectilínies de la tra
jectòria. Aquests conjunts inclouen les observacions a 
cinc satèHits que han estat enregistrades continuada
ment durant uns 15 minuts. Les figures 1 a i 1 b represen
ten la projecció sobre el pla horitzontal de les dues tra
jectòries de vol. El control de les trajectòries només es 
pot realitzar a les zones on coneixem -per medi de l'aero
triangulació-les posicions dels centres de projecció. 

La taula 1 mostra els errors quadràtics mitjans dels 
residus de les diferències de coordenades LlX~ (t¡) , ~Y~ (t¡) , 
~Z~ (t¡ ) i de la distància S~ (t¡) respecte als "valors correc
tes" mesurats a l'avió. És palès que els residus augmenten 
amb el temps en què es fan les observacions. A les dues 
darreres passades de cadascun dels conjunts de dades (és a 
dir, després d'una duració de vol d'uns 15 minuts) s'obte
nen uns errors quadràtics mitjans de 30,3 cm i 19,8 cm, res
pectivament per a les distàncies s~ . 

Les derives en les coordenades de l' antena GPS 
(vegeu figures 2a i 2b) es deuen bàsicament a les incerte
ses de la informació a priori, especialment a les incerteses 
de les "posicions inicials" utilitzades per a determinar els 
paràmetres d'ambigüitat de les observacions de fase. En 
aquest vol de test, les dades es van enregistrar en disquets. 
Donada la seva capacitat limitada d'emmagatzematge, hi 

Dia de Passades (imatges) E. Q.M.DX~ E.Q.M.DY~ E.Q.M.DZ~ E. Q.M.DS~ 

vol N úm. (cm) (cm) (cm) (cm) 

10.06. 1987 (20) 8,2 9, 1 3,6 3,68 

(17) 18,8 7,6 10,9 12,3 

(20) 10,4 23,4 20,6 21 ,4 

10 (17) 22,3 27,6 27,4 30,3 

12.06.1987 (18) 10,2 9,7 8,1 8,9 

(17) 8,1 23,8 13,0 15,8 

(16) 19, 1 28,6 15,5 19,8 

Taula 1: Vo l de test F/evoland, exactitud absoluta del posicionament cinemàtic relatiu en el vol 
amb o bservacio ns GPS de la fase po rtadora (DX~ = dX~ (t)- M ., etc.) 

va haver interrupcions en l'enregistrament de les dades 
que van produir més ambigüitats de fase . A fi de deter
minar aquestes ambigüitats, es van calcular indirecta
ment, a través de les posicions de la càmera aèria, "posi
cions inicials" per a cadascun dels conjunts de dades. A 
partir d 'algunes anàlisis amb dades estàtiques (FRIESS, 

1990), però, se sap que una falta de precisió d 'un decí
metre en la posició inicial (relativa al punt de referència) 
i la consegüent falta de precisió en els paràmetres d'ambi
güitat ja pot provocar derives considerables en les coor
denades. 

De les figures 2a i 2b, on es representen les distàncies 
S~ (t¡) respecte del temps pels dos dies de vol, es pot des
prendre que les derives de les coordenades en les distàn
cies contemplades són gairebé lineals. Aquest fet es con
firma si comparem els residus de s~ després d'una 
aproximació lineal de les derives per passada amb els que 
s'obtenen després d'una aproximació lineal de les derives 
global per a totes les passades. El primer dia de vol, el 
valor mitjà quadràtic dels residus de s~ després d'una 
correcció lineal per passada va ser de 3,2 cm, i de 3,6 cm 
després d'una correcció lineal conjunta per a totes les 
quatre passades. 

El segon dia de vol, els valors mitjans quadràtics dels 
residus són de 3,9 cm en ambdós casos. Queda demos
trat, doncs, que mitjançant una correcció de les derives de 
les coordenades de l'antena realitzada conjuntament per 
a diverses passades és possible obtenir el mateix grau 
d'exactitud que mitjançant una distribució de les derives 
passada a passada. 

Per a acabar voldríem repetir que les exactituds 
obtingudes es basen en la comparació entre les posicions 
de l'antena GPS i les posicions de la càmera aèria als res
pectius moments d'exposició. Per tant, les dades d'exac
titud exposades més amunt encara inclouen tant els efec
tes de la interpolació lineal de les posicions de l'antena 
GPS sobre els moments d'exposició com les incerteses de 
les posicions de la càmera que serveixen de comparació 

11 11 11 
(ax = a y= 4cm, a 2 = 2,8cm). 

El coneixement sobre les característiques sistemàti
ques del posicionament cinemàtic GPS que s'ha obtingut 
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Figura 2a: Primer dia de vol, 
10.06.1987. Distàn
cia entre el centre de 
l ' amena G PS i el 
centre de projecció, 
calculada a partir de 
les coordenades del 
centre de projecció 
de la càmera aè r ia 
(de l'ajust de feixos 
del bloc) i les coor
denades de l' antena 
G PS (de la determi
nació relativa cine
màtica de posicions 
mitjançant observa
cio ns GPS de la fase 
portadora) 
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a través de l'anàlisi empírica ens permeten treure les 
següents conclusions per a la seva aplicació a l'aerotrian
gulació. El model funcional de la triangulació de feixos 
amb l'ajut de GPS hauria de preveure paràmetres lineals de 
derives que permetin un modelatge a posteriori de les 
característiques sistemàtiques de les coordenades de l' ante
na que es produeixen com a conseqüència de les influèn
cies no incloses en els models del posicionament GPS. La 
determinabilitat d'aquests paràmetres s'ha de garantir a 
través d'una disposició adequada dels punts de control. 

La introducció de paràmetres de deriva hauria de ser 
flexible, de tal manera que a cada cas se'n puguin triar, bé 
per a només una passada, bé conjuntament per a diverses 
passades (vegeu COLOMINA, 1989 i FRIESS, 1990). Una 
aproximació lineal de les derives permet reduir una sèrie 
d'influències que en el cas d'una utilització operativa a la 
pràctica no sempre poden ser excloses: 

la influència d'una geometria d'observació poc favo
rable durant un curt període de temps, com a conse
qüència d'una oclusió de satèl·lits; 
la influència d'una determinació d'ambigüitats poc 
exacta durant el vol, després d'una oclusió de satèl-lits; 
la influència dels efectes no modelats restants, mal
grat el posicionament cinemàtic relatiu (formació de 
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Figura 2b: Segon dia de vol, 
12.06.1987. Distàn
cia entre el centre de 
l'an tena GPS i el 
centre de projecció, 
calculada a partir de 
les coordenades del 
centre de projecció 
de la càmera aèria 
(de l'ajust de feixos 
del bloc) i les coor
denades de l'antena 
GPS (de la determi
nació relativa cine
màtica de posicions 
mitjançant observa
cions GPS de la fase 
portadora) 

diferències entre les diverses observacions), especial
ment en el cas que la distància entre l'avió i el punt de 
referència sigui més gran que 100 km. 

Una estimació a posteriori de derives en l'ajust foto
gramètric de blocs dóna la seguretat necessària per a la 
utilització operativa de l'aerotriangulació amb l'ajut de 
GPS. 

Perspectives 
Els resultats obtinguts permeten la conclusió final 

que, en el futur, el posicionament cinemàtic GPS tindrà 
una gran importància pràctica i econòmica en el camp de 
la fotogrametria aèria. L'exactitud que requereix l'aero
triangulació respecte a les posicions de la càmera obser
vades de forma excèntrica, és plenament satisfeta. Tan 
aviat com el NAVSTAR GPS garanteixi -mitjançant una 
constel-lació de satèl-lits adequada- una utilització ope
rativa, es pot preveure que l'aerotriangulació amb l'ajut 
de GPS s'aplicarà en la pràctica fotogramètrica. L'objec
tiu dels futurs vols de test serà especialment l'estudi de les 
propietats d'exactitud del posicionament cinemàtic 
durant vols d'algunes hores i de les dificultats que com
portin (canvis en la constel-lació dels satèHits, oclusions 
de satèHits en les parts no rectilínies de la trajectòria, 
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distàncies de > 100 km al receptor de referència). Això 
darrer, però, no és crític per a l'aerotriangulació amb 
l'ajut de GPS, perquè en aquest cas la trajectòria de vol es 
pot dividir segons les passades per a les quals, a l'ajust 
combinat de blocs, sempre es poden aproximar les pro
pietats sistemàtiques de les posicions GPS. En cas d'apli
cacions, en canvi, que no permeten això, per exemple en 
el context d'enregistradors làser de perfils, aquestes qües
tions resulten especialment interessants. Caldrà estudiar 
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VOCABULARI ESPECÍFIC 

Ajust combinat de blocs: Ajust d'una xarxa fotogramètrica (triangulació aèria) en 
què a més de les observacions pròpies de la triangulació aèria (coordenades imat
ge i coordenades d'uns pocs punts de control) s'hi inclouen altres observacions 
(per exemple, observacions geodèsiques). En el cas que tracta aquest article, les 
observacions addicionals són les coordenades de l'antena de l'avió en el moment 
de les diferents exposicions. En general, el terme ajust combinat és sinònim 
d'ajust de xarxes híbrides o, equivalentment, d'ajust de xarxes amb observacions 
heterogènies. 

Datum: En el context de l'article, es refereix al sistema de referència en què cal 
expressar les coordenades dels punts del terreny, la determinació dels quals és un 
dels principals objectius de la triangulació aèria. 

ConsteUació: El conjunt de satèl·lits usats pel Sistema de Posicionament Global 
(GPS). Segons el context, també pot significar el conjunt de satèHits visibles, 
durant cert interval de temps, des d'un punt determinat de la superfície de la Terra. 

Deriva: Funció del temps que indica l'error en la determinació de posicions. 

Geometria de l'observació: Situació dels satèHits visibles en el moment de l'obser
vació en termes del seu azimut i elevació sobre l'horitzó. Degut a que la deter
minació de la posició del receptor es basa en la seva distància respecte els diferents 
satèHits, quant més regular és la distribució dels satèHits observats millors són les 
posicions que se'n dedueixen. 

si amb un refinament del model d'estimació per a obser
vacions GPS de la fase portadora, incloent-hi un model 
per a la trajectòria de vol, amb receptors de deu canals, i, 
eventualment, la utilització de més d'una estació de 
referència, es poden satisfer també les exigències d'un 
posicionament cinemàtic de sensors que no proporcio
nen imatges. 

Data de recepció de l'original: 11.90 
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GPS: Sistema de Posicionament Global (Global Positioning System). És un sis
tema de posicionament de la consteHació NAVSTAR (Navigation System with 
Time and Ranging -Sistema de Navegació, Temps i Distàncies). 

Observable: Magnitud física susceptible de ser mesurada directament (per exem
ple, distàncies, angles, etc.). Les observacions són el resultat d'efectuar mesures 
-d'observar- aquests observables. 

Orientació exterior: En fotogrametria, els sis paràmetres (3 de posició i 3 d'acti
tud) que determinen la situació i orientació a l'espai d'un fotograma. 

Passada: En fotogrametria aèria, el conjunt de fotografies que l'avió fotogramè
tric ha realitzat durant el període de vol en què ha seguit una trajectòria rectilí
nia sobre la zona d'interès. El conjunt dels fotogrames -agrupats en passades
forma el bloc fotogramètric. 

Paràmetres del model: Les variables del model matemàtic que descriuen el pro
blema (en aquest cas la xarxa fotogramètrica) i que es poden determinar mit
jançant les observacions. Paràmetres i observacions estan relacionats per les fór
mules del model. 

Posicionament: Determinació de posicions d'objectes estacionaris o en movi
ment. Posicionament relatiu o diferencial és la determinació de posicions respecte 
a un punt determinat de referència. 
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REESTRUCTURACIÓ 
TERRITORIAL DE L' INSTITUTO 
NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

Dins de les actuacions prioritàries que 
actualment té plantejades l'Instituta 
Nacional de Meteorología (INM), hi ha la 
millora del sistema d'atenció a l'usuari. 

Aquesta actuació se centra fonamental
ment en millorar en tot moment el conei
xement de la demanda real de productes 
meteorològics i disposar, fins on sigui pos
sible, d'una estimació fiable de la demanda 
potencial. D'altra banda, també es vol ade
quar l'oferta de productes i serveis de 
l'INM a les sol·licituds i, finalment, con
trolar i millorar la qualitat d'aquests pro
ductes i serveis. 

Tot això ha impulsat la posada en marxa 
d'un conjunt d'accions i plans que, majo
ritàriament, impliquen una millor gestió 
de l'Instituta a cada comunitat autònoma, 
a través dels Centres Meteorològics Zonals 
(CMZ). 

La demarcació territorial actual dels 
CMZ fa difícil articular la millora de la 
gestió, ja que es basa en les grans conques 
hidrogràfiques i no coincideix amb la divi
sió territorial autonòmica. Aquesta situa
ció ha fet aconsellable una reestructuració 
dels límits territorials dels CMZ per a ade
quar-los a les comunitats autònomes, cosa 
que facilitaria una millor gestió de l'atenció 
a les demandes actuals i futures dels usua
ris de l' INM. 

A partir de 1'1 de gener de 1992, el CMZ 
de Barcelona passarà a denominar-se 
Centre Meteorològic de Catalunya; el seu 
àmbit d'actuació serà tota la comunitat 
autònoma i la seva superfície augmentarà 
pràcticament un 100% a costa d'altres 
àrees que abans controlaven Saragossa i 
València; aquesta última, fins i tot contro
lava un 5% de les terres de Tarragona que 
vessaven les seves aigües a la comunitat 
valènciana. Aquest augment de superfície 
comportarà un augment molt considerable 
del nombre d'observatoris i d'estacions 
meteorològiques. 

Els observatoris complets s'incremen
taran amb els de Lleida, la Molina i 
Tortosa, i les estacions meteorològiques 
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automàtiques comencen ja a formar una 
xarxa important que compta amb les 
següents estacions: Arties, Talarn, Lles, la 
Seu d'Urgell, Tàrrega, Lleida, Tortosa, Sant 
Jaume d'Enveja, Reus, Tarragona, 
Barcelona-Aeroport, Barcelona-Putxet, 
Terrassa, Veciana, Montseny, Blanes, 
Banyoles, Castelló d'Empúries i la Molina, 
i sis més a Barcelona que en aquests 
moments es dediquen a proporcionar infor
mació meteorològica i climatològica d'àrees 
olímpiques. Les estacions de la xarxa cli
matològica augmenten, així, en un 75%. 

Per tant, a partir del gener de 1992, totes 
les dades climatològiques de Catalunya es 
podran consultar a Barcelona. L'espai al 
Centre Meteorològic era molt escàs; ara 
serà una mica més incòmode fins que es 
pugui traslladar al nou edifici que es cons
trueix a la Vila Olímpica. 

Alejandro Martínez Albaladejo 
Director del Centre 

Meteorològic Zonal de Barcelona 

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC 
ASSOCIAT/ON (ICA) 

La celebració a finals de setembre 
(23.09.91 a 01.10.91) a Bournemouth 
-Anglaterra- de la 9a Assemblea General 
de l'Associació Cartogràfica Internacional 
i la 15a Conferència Cartogràfica 
Internacional serà especialment recordada 
en la historiografia de la cartografia catal a
na i en conseqüència de l'espanyola, ja que 
la candidatura de Barcelona va ser la desig
nada per a la celebració, l'any 1995, de la 
1 O a Assemblea General i la 17 a Confe
rència Cartogràfica Internacional. Cal, 
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doncs, felicitar la Sociedad Española de 
Cartografía y Teledetección i l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya per l'esforç rea
litzat i per l'èxit obtingut. 

Èxit que, en el cas de l'Institut Car
togràfic de Catalunya, és doble ja que a 
més d'aconseguir, per a Barcelona, el 
Congrés de l'any 1995, el director d'aquest 
Institut, senyor Jaume Miranda i Canals, 
ha estat designat vice-president de l'ICA i 
en conseqüència, membre del Comitè 
Executiu per als propers quatre anys. 
Aquest fet és especialment rellevant si pen
sem que en la votació de vice-presidents 
no varen sortir, entre d'altres, els proposats 
per dues potències cartogràfiques com són 
la República Alemanya i la República 
Popular Xinesa. 

D'altra banda, ha estat a Bournemouth 
on s'ha consolidat, en quasi totes les 
comissions de treball de l'ICA, la presèn
cia de cartògrafs espanyols, fet també 
autènticament nou ja que fins ara, a part de 
comptades excepcions, aquesta tasca la 
realitzava d'una forma quasi exclusiva el 
senyor Rodolfo Núñez de las Cuevas. 

El fet de Bournemouth sens dubte, farà 
que hi hagi un abans i un després pel que fa 
a la consolidació internacional de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, que com la cele
bració de la conferència de Madrid a l'any 
1974, servirà per divulgar i consolidar la 
cartografia al nostre país. 

La 15a Conferència Cartogràfica Inter
nacional s'estructurà en quatre comunica
cions per tema, i tracta els temes següents: 
- Dilluns, 23 de setembre: 

10a Assemblea General de l'ICA. 
- Dimarts, 24 de setembre: 

Bases de dades cartogràfiques digitals. 
- Dimecres, 25 de setembre: 

Mapes per a disminuïts físics. 
Cartografia de la població. 
Història de la cartografia. 

- Dijous, 26 de setembre: 
Atles nacionals. 
Bases de dades cartogràfiques digitals. 
Conceptes cartogràfics. 

- Divendres, 27 de setembre: 
Grup de treball sobre bases de dades 
digitals. 

- Dissabte, 28 de setembre: 
Generalització cartogràfica. 
Toponímia. 
Ús de mapes i de dades espacials. 
Tecnologia cartogràfica. 

- Diumenge, 29 de setembre: 
Marketing d'informació espacial. 
Paper de la dona en la cartografia. 
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- Dilluns, 30 de setembre: 
Mapes temàtics a partir d'imatge de 
satèl·lit. 
Definicions cartogràfiques. 
SIG en el desenvo lupament de les 
nacwns. 
Tecnologia avançada. 

- Dimarts, 1 d'octubre: 
Acte de cloenda. 

Nota de redacció 

PRESENTACIÓ D EL DOCUMENT: 
LA CARTOGRAFIA TÈCNIQUES I 
PR OD UCTES 

El dia 9 d'octubre de 1991 a les 18.30 
hores va tenir lloc, als locals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona del carrer de 
Pomaret núm 21, la presentació del docu
ment: La Cartografza. Tècniques i productes. 
La sessió, fou presidida pel senyor Jaume 
Miranda i Canals, director de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Excusà la seva 
absència el senyor Josep M. Vallès, rector de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
havia de presidir, també, l'acte. 

Aquest document ha estat el fruit de la 
coJ.laboració entre l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya i el Departament de 

.... D 
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La cartografia 
Tècniques i productes 

Didàctica de la Llengua, de la Literatura i 
de les Ciències Socials de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, mitjançant un 
conveni signat entre ambdues entitats en el 
context d 'un programa de difusió de la car
tografia a l'ensenyament (EGB, BUP i FP). 

El document és un catàleg iJ.lustrat en 
forma de pòster sobre els principals tipus 
de cartografia que s'elaboren a l' ICC i dels 

processos de producció seguits, fet amb 
l'objecte de donar una visió global i sintè
tica dels processos i dels productes car
togràfics, incidint en la seva actualitat. 

S'estructura en dues parts: la cara és un 
catàleg il·lustrat i comentat dels documents 
cartogràfics més significatius i publicats per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya; el dors 
conté uns organigrames que, iJ.lustren el 
procés de producció dels principals tipus de 
cartografia que es fan a l'ICC: la cartografia 
bàsica fotogramètrica, la cartografia bàsica 
d'imatge de satèHit i la cartografia temàtica. 

En els darrers anys, l'aplicació de tècni
ques fotogràfiques i de teledetecció a un alt 
nivell de resolució, i el desenvolupament 
de les bases de dades geogràfiques han 
permès de disposar d 'una informació molt 
més extensa, precisa i posada al dia. L'apli
cació d'avançades tècniques cartogràfiques 
i informàtiques en el processament de la 
informació ha suposat poder obtenir nom
brosos productes cartogràfics amb un 
temps relativament curt, facilitant així la 
possibilitat de comptar amb una cartogra
fia actualitzada, diversificada i d'un alt 
nivell de qualitat. 

Aquest pòster pretèn reflectir aquest fet. 
En el transcurs de l'acte es va pronunciar 

la conferència: La cartografza: una eina per a 
l'ensenyament, a càrrec de la doctora Pilar 
Benejam i Arguimbau (UAB) i del senyor 
Jaume Massó i Cartagena (ICC). La docto
ra Benejam va parlar de l'aspecte pedagògic 
de la cartografia, dels coneixements i apre
nentatges que suposa la interpretació car
togràfica i de les seves aplicacions a l'àmbit 
de l'ensenyament; i el senyor Massó va trac
tar la parttècnica de la cartografia: la diver
sitat de processos, mètodes i tècniques que 
s'apliquen en les fases de realització i pro
ducció d'un document cartogràfic. 

Nota de redacció 

LES INUNDACIONS 
D E L'O CTUBRE DE 1940 

Els dies 18,19 i 20 d'octubre de 1990 es 
celebrà al Casino Municipal de Vernet 
(Conflent) un col·loqui internacional sobre 
les catastròfiques inundacions que l'octu
bre de 1940 afectaren Catalunya, organit
zat pel Centre de Recherche et d 'Études 
Catalanes de la Université de Perpignan i 
el Centre de Géographie Phisique de la 
Université de Paris X-Nanterre. 
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El motiu principal de la celebració 
d'aquest col·loqui era estudiar i comme
morar el cinquantenari de les greus inun
dacions que afectaren ambdós costats del 
Pirineu i debatre les conseqüències que 
podria tenir un aiguat com el que es produí 
l'any 1940 a l'actualitat, a més de donar a 
conèixer els resultats i realitzacions més 
modernes sobre la problemàtica general de 
les inundacions, tant a nivell meteorolò
gic com de predicció i prevenció. 

El nombre d'assistents al congrés fou 
d'unes dues-centes cinquanta persones de 
diferent procedència i àmbit de treball 
(investigadors, tècnics de l'administració, 
polítics, professors universitaris, ... ) que 
presentaren un total de trenta-dues comu
nicacions repartides en vuit ponències de 
diferent temàtica i agrupades en dos grans 
blocs: 
• La percepció d'aquest tipus de catàstrofe: 

L'aiguat del40 situat en el temps. 
- L'aiguat del40 situat en l'espai català. 
- Inundacions anàlogues en d'altres 

indrets. 
- Problemes d'avaluació. 
- L'aiguat del 40, un fenomen social. 

• Demà, com protegir-se: 
- Períodes de retorn. 
- Prevenció i protecció a la Catalunya 

sud. 
- Com protegir-se. 
En el primer gran bloc, que agrupa cinc 

ponències, es tractà sobre les condicions 
meteorològiques del fenomen, tant les del 
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1940 com les d'inundacions de semblants 
característiques ocorregudes amb poste
rioritat; així mateix s'estudià els efectes 
geomorfològics i hidrològics de les crescu
des i les seves conseqüències en els llits flu
vials. Es debateren amb bastanta intensitat 
els aspectes metodològics per a la realitza
ció d'estudis sobre aquesta temàtica con
creta i s'aportaren resultats concrets sobre 
experimentacions teòriques i pràctiques de 
desbordaments realitzades en altres indrets 
de similars característiques. No hi faltaren 
les referències sobre la percepció d'aquests 
tipus de fenòmens, ja sigui per part dels 
propis implicats o de quina és la visió que 
se'n pot extreure de la literatura de l'època. 
Al mateix temps s'insistí en la creixent 
necessitat d'educar la població en general, i 
els escolars en particular, informant del què 
és una inundació, com es produeix i les 
mesures a prendre per tal de protegir-se en 
cas d'un desbordament. 

Durant el segon dia del col·loqui es 
desenvoluparen les tres ponències del 
segon gran bloc. Es tractà de la vital neces
sitat d'estudiar i conèixer els períodes de 
retorn de les inundacions, per pal·liar les 
greus conseqüències que poden tenir 
futurs desbordaments de semblants carac
terístiques. Es feren rellevants aportacions 
en el camp metodològic, alhora que es 
varen presentar resultats d'estudis recents 
efectuats en algunes conques del Pirineu 
Oriental. La segona ponència agrupà totes 
les comunicacions presentades des de la 
Catalunya sud. Els tècnics de l'administra
ció de la Generalitat explicaren quina és la 
problemàtica general de les inundacions al 
nostre país i exposaren els nous plans de 
prevenció elaborats, en els quals s'inclouen 
tot tipus de mesures, ja siguin estructurals 
o no estructurals, amb la clara finalitat de 
minimitzar les possibles conseqüències de 
les inundacions sobre la població i els seus 
béns. Les altres comunicacions incidiren 
en la situació político-econòmica durant 
l'aiguat del1940 i en la problemàtica espe
cífica de la ciutat de Girona davant les 
inundacions i les obres de correcció que 
s'hi han realitzat. Finalitzà el col·loqui amb 
la ponència que debatia quins eren els 
mètodes més vàlids per tal de prevenir, o 
bé, de protegir-se del risc d'inundacions. 

ParaJ.lelament a les diferents ponències i 
comunicacions presentades s'organitzaren 
un seguit d'activitats complementàries com 
diverses projeccions sobre inundacions, 
tres exposicions gràfiques que versaren 
sobre la inundació del 40 i el risc d'inun-
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dacions al Principat de Catalunya, exposi
ció i venda de llibres especialitzats en ris
cos naturals, i per últim, una sortida de 
treball a les principals àrees afectades per 
l'aiguat del 40 al Vallespir i al Conflent 
(V emet, Arles i l'Avellanosa). 

Com a conclusió del col·loqui, cal des
tacar l'extens treball realitzat tant per part 
de les administracions com pels investiga
dors de la Catalunya nord entorn de 
l'aiguat del 40 i d'altres de similars carac
terístiques, enfront del menor nombre 
d'estudis que existeixen, sobre aquesta 
temàtica concreta, al Principat, malgrat que 
comença a haver-hi una certa inquietud 
pel que fa a la realització d'estudis sobre 
risc d'avingudes i més globalment sobre 
riscos naturals; i es pot dir que el col·loqui 
ha servit, bàsicament, per intercanviar i 
incrementar informació diversa (recopila
ció de dades històriques i tècniques, estu
dis metodològics concrets, obres d'infras
tructura hidràulica realitzades, recull de 
vivències personals, ... ), intercanviar conei
xements i metodologies, i realitzar projec
tes de col·laboració conjunta entre dife
rents professionals i entitats participants, 
amb l'objectiu últim d'un millor coneixe
ment de la temàtica relacionada amb un 
dels riscos naturals que més afecten casa 
nostra: les inundacions. 

Montserrat Almirall i Martín 
Armand Güell i Mirabet 

Anna Ribas i Palom 
Enric Sorribas i Ribas 

Llicenciats en Geografia 
Universitat de Barcelona 

INTERNATIONAL GEOSCIENCE 
AND REMOTE SENSING SYMPO
SIUM (IGARSS'91) 
3-6 de juny de 1991, Hèlsinki 

En general, pel que f;¡ al contingut temà
tic de les ponències hi va haver poca nove
tat llevat dels temes de radar. Es van pre
sentar nombroses comunicacions al 
voltant d'aquest tema motivades en bona 
part pel llançament immediat de l'ERS-1 
(European Remate Sensing Satellite) pri
mer satèl·lit europeu de l' European Space 
Agency (ESA) i dels propers radars cana
denc i japonès. 

L'ESA va presentar un vídeo divulgatiu 
i didàctic sobre el satèl·lit ERS-1 que pro
bablement es pugui aconseguir mitjançant 
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l'Instituto Nacional de Técnicas Aerospa
ciales (INTA). Estava previst dur a terme 
el llançament de l'ERS-1 al maig de 1991, 
però per problemes tècnics es retardà fins 
el17 de juliol del mateix any. 

El personal de Jet Propulsion Labo
ratories-NASA QPL) va presentar el pro
grama de satèJ.lits i sensors dels anys noran
ta, que estarà dominat pels satèJ.lits de radar. 

Pel que fa als sistemes experts lligats al 
Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) hi 
hagueren poques presentacions, però sem
bla una via sòlida i amb bones expectatives. 
En aquest sentit s'estan dissenyant siste
mes experts d'acord amb les necessitats i 
l'estructura de dades específica de cada 
organisme. El Canadian Center o f Remote 
Sensing (CCRS) sembla força avançat en 
aquest tema. 

Referent als estudis globals a partir del 
background d'informació de satèl·lit exis
tent, es van presentar algunes comunica
cions d'estudis sobre grans regions del pla
neta amb informació multi temporal TM o 
MSS i sovint amb integració de dades 
meteorològiques NOAA. 

El tema de xarxes neuronals va resultar 
força càlid amb enfrontament dels defen
sors i algun expert detractor. Bàsicament es 
presentaven xarxes neuronals aplicades a 
classificació. En aquest cas els temps de res
posta són inferiors als mètodes convencio
nals i les millores no són significatives. 
Potser, ara per ara, sigui preferible atacar 
altres problemes amb aquesta metodologia. 

Fou interessant alguna comunicació 
sobre l'establiment automàtic de punts de 

control basat en la recerca automàtica de 
candidats (punts d'interès), que a la vegada 
intenten trobar la relació d'aquests punts 
dins de diferents imatges. 

La fira no va ser molt extensa; les em
preses i organismes representats foren els 
següents: Eurimage, Radarsat, Karelsilva 
Oy, PCI, ESA i Earth Observation 
Sciences (EOS). 

Cal remarcar PCI que té un paquet de 
tractament d'imatges força complet (inclou 
radar) basat en MOTIF sobre terminals de 
24 bits i que sembla força interessant. En 
primer lloc perquè proporcionen les fonts 
de l'aplicació (Fortran i C) per la qual cosa 
és un software modificable per l'usuari. En 
segon lloc perquè és un paquet que s'apli
ca sobre PC, Silicon Graphics i Digital 
(Unix). A més, tenen un mòdul de creació 
de perspectives tridimensionals i d'anima
ció d'imatges. 

L'ESA va presentar una mini-exposició 
al voltant de l'ERS-1 que incloïa una 
maqueta del satèl·lit a escala 1:5. 

Karelsilva Oy va presentar un sistema 
basat en una cambra de v1deo infraroja que 
capta informació espectral ajustable entre 
490 i 1 100 nanometres (tres bandes: verd, 
vermell i infraroig proper). Les imatges vis
tes en el monitor corresponents a un vol 
realitzat sobre bosc són espectaculars però 
la utilitat, sobretot si es disposa d'infraroig 
color o altres fonts, no és molt evident. 

EOS té un paquet d'informació sobre 
dades tècniques, aplicacions i bibliografia 
dels diferents satèl·lits d'observacó de la 
Terra (EOStacks). Aquest paquet està 
basat en HyperCard (Macintosh) i es dis
posa d'un disquet de mostra comercial. 

Xavier Baulies i Bochaca 
Cap d'Àrea d'Integració 
de Dades Cartogràfiques 

Vicenç Palà i Comellas 
Cap de Secció de Teledetecció 

i Procés d'Imatges 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

CONFERÈNCIA DE LA ISPRS. 
SISTEMES FOTOGRAMÈTRICS 
DIGITALS 

Entre els dies 4 i 6 del passat mes de 
setembre, es celebrà a Munic la Con
ferència "Sistemes Fotogramètrics 
Digitals" de la Intemational Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing 

·• ISPRS Conre~nce 8 
DIGITAL 

P/lOTOGRAMMETRJC 
SYSTEMS 

September 3 ~ 6, 1991 

Technical Univcrsiry Munich 

Preliminary Progmnme 
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(ISPRS). La ISPRS és una de les organit
zacions membres de la International 
Union ofSurveying and Mapping (IUSM) 
a més de la IAG, la FIG i l' ICA. 

La Conferència va ésser exceJ.lentment 
organitzada pel Prof. Dr. H. Ebner (direc
tor de la Conferència), el Dr. D. Fritsch, el 
Dr. C. Heipke, i el seu equip de la càtedra 
de Fotogrametria de la Universitat 
Politècnica de Munic, en nom de la 
Intercomission Working Group l// III 
(Design and Algorithmic Aspects o f Digital 
Photogrammetric Systems) de la ISPRS. Hi 
van participar 135 especialistes de 16 paï
sos. Les actes de la Conferència, que con
tenen 27 articles i 2 resums, han estat 
publicades per l'editorial Wichmann de 
Karlsruhe i van ésser distribuïdes entre els 
assistents el primer dia. Tots els ponents 
eren convidats. 

El dia abans de la Conferència, amb 
assistència de 45 persones, es va impartir 
un seminari introductori al tema per F. 
Agman (Components hardware per a sis
temes fotogramètrics digitals), E. Balt
savias (Anàlisi d'imatge de baix nivell) i 
pel professor W. Forstner (Anàlisi d'imat
ge d'alt nivell). 

La Conferència es va desenvolupar de 
forma ordenada però a la vegada infor
mal, de manera que va ésser possible una 
discussió oberta i franca en totes les pre
sentacions. Sens dubte, les sortides dià
ries als Biergarten de Munic organitza
des pels col·legues bavaresos hi van 
contribuir. 

Es varen agrupar els temes tractats en 
els següents grups: aspectes de disseny de 
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sistemes fotogramètrics digitals; aspectes 
algorísmics; sistemes operacionals des del 
punt de vista dels usuaris; sistemes opera
cionals des del punt de vista dels fa bri
cants; relacions amb Sistemes d'Informació 
Geogràfica; i relacions amb teledetecció, 
gràfics per ordinador i visió automàtica. 
Dins la sessió dedicada al punt de vista dels 
usuaris, l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
va presentar el seu sistema digital de gene
ració d'ortofotos i d'ortofotomapes (pro
bablement, un dels de més rendiment i dels 
més integrats en l'entorn de la producció 
cartogràfica). 

Cal destacar de les discussions tècniques 
la constatació de la revolució que els mèto
des de la fotogrametria estan començant a 
experimentar. Tant per a les seves aplica
cions no cartogràfiques (indústria, medici
na, etc.) com per a les aplicacions cartogrà
fiques tradicionals, els fotogrametristes 
s'enfronten al repte d'integrar a la seva 
ciència un conjunt molt divers de coneixe
ments -intel·ligència artificial, procés 

d'imatge, visió automàtica, modelització 
dels objectes, matemàtica discreta, etc-. 
Cal remarcar les aportacions fetes pels pro
fessors W. Fi:irstner i A. Grün en aquest 
sentit. 

Finalment, cal mencionar alguns desen
volupaments tecnològics recents d'influèn
cia cabdal en el desenvolupament dels sis
temes fotogramètrics i, per tant, en els 
procediments futurs de confecció de car
tografia. Són: la disponibilitat de terminals 
d'ordinador que permeten la visió este
reoscòpica -per tant, tridimensional- de 
parells d'imatges digitalitzades; els digita
litzadors d'alta precisió corresponents; i la 
seva integració amb els sistemes digitals a 
existents de restitució d'informació car
togràfica. D. Kaiser (Intergraph Co.) va 
descriure, en la seva ponència, un d'aquests 
sistemes. 

Ismael Colomina i Fosch 
Cap del Servei de Geodèsia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
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43ena SElMANA 
FOTOGRAMÈTRICA 

Del 9 al 14 de setembre de 1991 va tenir 
lloc a Stuttgart la 43ena Setmana Foto
gramètrica. És una trobada d'especialistes 
en fotogrametria que es fa cada dos anys i 
que té una llarga història, ja que es va 
començar a celebrar l'any 1909. Enguany 
ha comptat amb 394 participants provi
nents de 46 països. És organitzada per dues 
institucions que han fet i fan un paper molt 
destacat en fotogrametria: l'Institut de 
Fotogrametria de la Universitat de 
Stuttgart i la Divisió de Fotogrametria de 
Cari Zeiss Oberkochen. Els responsables 
científics són els directors d'aquestes dues 
institucions: el Prof. Dr. Friedrich 
Ackermann i el Dr. Dierk Hobbie. 

El volum amb els articles de les ponèn
cies presentades va ser lliurat als assistents 
el primer dia, com ja és usual a les dife
rents trobades de la Setmana Fotogra
mètrica. 

Estudi de Disseny I Creació · Estudi Fotogràfic · Fotocomposició · Fotomecànica · Offset · Tipografia · Serigrafia · Enquadernació · Manipulats 
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Pel fet que el professor Ackermann es 
jubilarà aviat, aquesta trobada ha estat espe
cialment dedicada a ell i als temes als quals 
ha consagrat la seva carrera científica: 
- GPS per a fotogrametria. 
- Fotogrametria i Sistemes d'Informació 

Geogràfica (SIG). 
- Processament digital d ' imatges foto

gramètriq u es. 
El professor Ackermann va parlar dels 

canvis estructurals que ha sofert darrera
ment la fotogrametria, impulsats pel pro
grés tecnològic, principalment de la 
informàtica, i seguidament, Cari Zeiss va 
presentar les noves màquines que ha desen
volupat per a aquest camp. A continuació 
es varen tractar els temes següents: 
• GPS per a fotogrametria: 

- Aerotriangulació amb GPS. 
- Posicionament amb GPS cinemàtic. 
- Integració de diferents sensors aero-

transportats: GPS, giroscopis, làser i 
cambra fotogràfica. 

- Obtenció de MDT a partir de perfils 
làser des de l'avió. 

• Fotogrametria i sistemes d'informació: 
- Representació de dades i coneixe

ments en els SIG. 
- Sistema PHOCUS per a aplicacions 

cartogràfiques. 
- Paper de la fotogrametria i importàn

cia del paràmetre temps als SIG. 
- Utilització d'ortofotografies en els 

SIG. 

- Aplicacions dels SIG de part de dife
rents institucions. 

• Processament digital d'imatges foto
gramètriq u es: 
- Digitalització i emmagatzemament 

d 'imatges. 
- Estacions fotogramètriques digitals. 
- Generació automàtica de models digi-

tals del terreny. 
- Extracció d'objectes i interpretació 

d'imatges. 
- Fotogrametria digital industrial i en 

temps real. 
- Aerotriangulació automàtica. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya hi 

va contribuir amb una presentació a càrrec 
del director Jaume Miranda, el qual va par
lar de la producció actual i de la previsió 
futura de mapes a Catalunya. 

S'ha pogut comprovar la importància 
que està adquirint el sistema de posiciona
ment amb satèJ.lits GPS i la tendència cap a 
la interpretació automàtica de les imatges 
mitjançant l'extracció d'objectes i la repre
sentació dels coneixements. Anem cap a 
una major automatització de les tasques 
fotogramètriques, cosa que, a la vegada, 
obrirà noves aplicacions a la fotogrametria. 

Antonio Ruiz García 
Llicenciat en Física 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

XX ASSEMBLEA GENERAL 
DE LA INTERNATIONAL UN! ON 
OF GEODESY AND GEOPHYSICS 
(IUGG) 

A Viena, una de les ciutats més belles 
d'Europa, envoltada de l'atmosfera extra
ordinària creada pels actes de commemora
ció del segon centenari de la mort del com
positor W. A. Mozart, s'ha celebrat, de 1'11 
al 24 d'agost d'enguany la XX Assemblea 
General de la International Union ofGeo
desy and Geophysics (IUGG). L'organit
zació d'aquesta trobada quadriennal ha 
estat a càrrec del Comitè Nacional Aus
tríac de Geodèsia i Geofísica. 
La IUGG, que va ésser establerta l'any 
1919, promou la recerca i la coJ.laboració 
internacional en l'àmbit de les ciències de 
la Terra i l'aplicació del coneixement 
adquirit a les necessitats de la societat, tal 
com l'ús racional dels recursos minerals o 
la reducció dels efectes dels desastres natu-

rals . Està formada per set associacions 
autònomes, cada una de les quals és res
ponsable d'un camp d'estudi específic. 
Una d'aquestes associacions és la 
International Association of Geodesy 
(IAG), que va ser fundada l'any 1864 sota 
el nom de Mitteleuropaïsche Grand
messung i que des de l'any 1920 forma part 
de la IUGG. Des d'aquest any la IAG és 
també una de les organitzacions de la 
Intemational Union of Surveying and 
Mapping (IUSM). 

La IAG està formada per un comitè exe
cutiu, seccions (Posicionament, Tecnologia 
avançada de l'espai, Determinació del 
camp gravitatori, Teoria general i meto
dologia, i Geodinàmica), comissions i 
grups d'estudi. A més, la IAG publica el 
Bulletin Géodésique (que a partir d'aquest 
any ha canviat de format i es publica en 
col·laboració amb l'editorial Springer). 

La IAG organitzà, dintre del marc de la 
XX Assemblea, 3 simposis i 5 reunions 
científiques, on es van presentar, en total, 
uns 38 informes, 197 articles, 185 pòsters i 
que va tenir una participació d'uns 550 
professionals. De les reunions científiques 
s'ha de destacar alguns temes importants 
com: geodèsia integrada, anàlisi de resul
tats GPS, teoria i pràctica dels sistemes de 
referència locals, procediments i aplica
cions per GPS, tecnologia de l'espai, tèc
niques de determinació del geoide, ús com
binat de gravimetria amb altres tècniques 
en geodèsia, teoria general, i geodinàmica. 
Pel que fa als simposis, van ser: Segon sim
posi conjunt de la IAG i la Institució pana
mericana de Geografia i Història, on es 

Program and Abstracts 
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tractà del control geodèsic i gravimètric a 
l'Amèrica Llatina, la determinació regional 
del camp gravitatori i del geoide, i dels 
projectes de recerca en geodinàmica; 
Simposi de xarxes de seguiment perma
nents de satèl·lits per a geodèsia i geodinà
mica, on es tractà de xarxes de seguiment i, 
en especial, del Servei Geodinàmic Inter
nacional GPS, en el qual l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya participa amb 
una estació fiducial a l'Observatori de 
l'Ebre -juntament amb el Servei Geològic 
de Catalunya, la Universitat de Barcelona 
i el propi Observatori d·e l'Ebre-; i 
Determinació del camp gravitatori mit
jançant mètodes espacials i aerotranspor
tats. Els articles presentats als tres simpo
sis seran publicats per Springer en volums 
separats. 

També s'organitzaren diverses trobades 
paraHeles dels diferents grups i comissions 
(RETRIG, International Geoid Comis
sion, GEOMED), amb les quals es pretén 
una coHaboració científica efectiva, per a 
projectes concrets, entre les diferents ins
titucions oficials dels països participants. A 

FE D'ERRA TES 

la reunió del grup GEOMED sobre la 
determinació del geoide a la Mediterrània, 
el professor F. Sansó va tenir l'amabilitat 
de convidar els representants de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, que varen infor
mar de l'estat de la determinació del geoi
de local de Catalunya. 

ParaHelament, s'organitzà una fira, on 
diverses entitats mostraren les seves activi
tats i algunes empreses presentaren els 
seus nous productes, juntament amb 
demostracions. 

Durant l'Assemblea s'elegí l'estructura 
directiva de la IAG per al pròxim període 
1992-94, i es renovaren o crearen comis
sions i grups d'estudi que reflecteixen 
quins són els camps en què es concentra
ran, primordialment, tots els esforços, 
entre els quals destaquen els temes rela
cionats amb GPS (posicionament cinemà
tic, posicionament amb sistemes inercials, 
propagació d'errors en xarxes GPS, esta
cions GPS permanents), amb les tècniques 
espacials (determinació del camp gravita
tori mitjançant gradiometria satèl·lit, apli
cació del Very Lang Baseline Interfero-
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metry (VLBI) en el camp de l'astrometria 
i la geodinàmica, software per la a deter
minació d'òrbites precises), amb el geoide 
(tècniques de gravimetria de precisió, gra
vimetria aerotransportada, mètodes d'op
timització del model espectral del camp 
gravitatori, el paper del terreny en la 
modelització del camp gravitatori, mode
lització i avaluació del geoide d'alta reso
lució) i amb la rotació de la Terra (efectes 
dinàmics, variacions a llarg termini). La 
pràctica totalitat dels grups d'estudi són 
nous, la qual cosa és una mostra de la llui
ta de la IAG contra l'eventual risc de seni
litat científica. 

S'han convocat 15 meetings per a aquest 
proper període i s'ha anunciat que la pro
p~ra assemblea general de la IAG serà del 
8 al 15 d'agost de 1993 a Pequín (Xina). 

Assumpció Térmens i Perarnau 
Cap del Negociat de Senyals i 

Observacions Geodèsics 
Ismael Colomina i Fosch 

Cap del Servei de Geodèsia 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

En el número 15 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat 
alguns errors que poden dificultar la lecrura correcta dels articles. Són 
els següents: 

- Pàgina 68, llegenda. Diu: "Engenyeria (fora info i Btp)"; hauria de 
dir: "Enginyeria (excepte info i Btp)". 

- Pàgina 40, nota 8, segona columna, línia 1. Diu: " ... De fet, el PTV 
respon a una primera iniciativa inicial del Consorci ... "; hauria de 
dir: " ... De fet, el PTV respon a una primera iniciativa del 
Consorci ... ". 

- Pàgina 57, taula 1, cinquena columna, línia 5. Hauria de dir: "SAT 
CONTROL". 

- Pàgina 58, taula 2, quarta columna, línia 1. Diu: "Enllistement i ges
tió de subsistemes"; hauria de dir: "Enllestiment i gestió de sub
sistemes". 

- Pàgina 58, taula 2, primera columna, casella 4. Diu: "Unitats locals 
innovadores (inclús criteris)"; hauria de dir: "Unitats locals inno
vadores (mateixos criteris)". 
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- Pàgina 112, la fotografia que ocupa aquesta pàgina apareix a l'inrevés. 

- Pàgina 140, Resumés, article 5. Diu: "Les transformations de 
l'espace productif de·toulousain"; hauria de dir: "Les transforma
tions de l'espace productif toulousain". 

- Pàgina 140, Resumés, article 7. Diu: "Le commerce de detail dans 
le centre de toulousain .. . "; hauria de dir: "Le commerce de detail 
dans !e centre toulousain ... ". 

- De forma generalitzada a tota la Revista, ha sortit per error el 
gentilici tolosí enlloc de tolosà. 
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B ibl io teca Hermann Flohn 
para e l Hombre 
A ctual 

Clima 
y 
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1.1.- TÍTOL: Clima y tiempo (Klima und 
Wetter) 

1.2.- AUTO R: Flohn, Hermann 

1.3.- TRADUCTOR: Mayer-Spiess, L.; Castanyer,]. 

1.4.- PAÍS: Alemanya 

1.5.- ANY D 'EDIC IÓ: 1968 (la ed. en llengua castellana) 

1.6.- EDITORIAL: Ediciones Guadarrama, S.A . 
(Madrid), coHecció "Biblioteca 
para el Hombre Actual", núm 37 

1.7.- ISBN : -

2.1 .- FORMAT: 19xl3cm 

2.2.- NOMBRE D E 256 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIBILITAT: Bona. 

3.2.- ESTRUCTURA Consta de 7 capítols que trac-
D EL LLIBRE: ten d'aspectes referents al clima: 

radiació i balanç tèrmic, núvols 
i precipitacions, estratificació i 
circulació atmosfèrica, temps 
atmosfèric i el seu pronòstic, 
zones i variacions climàtiques, 
modificació del temps atmosfè-
ric i del clima. El llibre es tanca 
amb un índex analític de termes 
inclosos en el text. 

lntroducción a la climatologia 
(l ntroduction à la climatologie) 

Hufty, André 

Sheriff, Fernando 

França 

1976 (1984, 1 a ed. en llengua 
castellana) 

Editorial Ariel, S.A. (Barce-
lona), col·lecció Ariel Geografia 

84-344-34 39-3 

21 x 13cm 

300 

Bona. 

Conté 11 capítols en els quals 
es plantegen els mètodes 
d'investigació en climatologia; 
s'analitzen els diversos ele-
ments del clima (radiació solar, 
temperatura de l'aire, humitat, 
precipitació, etc.); s'estudia la 
circulació general atmosfèrica; 
es descriuen els tipus de clima 
i es desenvolupen els objectius 
de la climatologia aplicada. Al 
fina l hi ha uns apèndixs que 
aprofundeixen alguns de ls 
aspectes tractats al llibre. 

INTRODUCCIÓN 
ALA , 

CLIMATOLOGIA 

ARIEL GEOGRAFIA 

Atmósfera, tiempo y clima (At- lntroducción a la climatologia 
mosphere, weather and climate) (La climatologie) 

Barry R.G .; Chorley, R.J. Pagney, Pierre 

Guilló, Ana María Ferrer, Carmen 

Gran Bretanya França 

1972 (la ed. en llengua castellana) 1982 (1982, la ed. en llengua 
castellana) 

Ediciones Omega, S.A. Oikos-Tau, S.A. (Vtlassar de Mar), 
(Barcelona) col·lecció "¿Qué sé?", núm 144 

84-282-0325-3 84-281-0520-0 

22xl5cm 18x12cm 

396 144 

Bona. Bona. 

S'estructura en 8 capítols englo- De manera molt sintètica i en 6 
bats en tres aspectes: la naturalesa capítols s'ex posen els mitjans 
de l'atmosfera, les masses d'aire gràfics usats en climatologia; 
i els processos que produeixen la s'estudia l'atmosfera i altres 
formació de depressions i les factors i elements del temps i del 
característiques climàtiques de les clima; es fa una síntesi climàtica 
latituds mitjanes i dels tròpics. del globus i es planteja la interre-
Finalitza amb una breu conside- lació home-clima. Cal destacar 
ració sobre les modificacions que que al final de cada capítol hi ha 
produeixen en el clima els medis una conclusió del mateix. 
urbans i forestals i sobre la varia-
ció inherent del clima amb el 
temps . Conté un apèndix que 
inclou una classificació dels 
climes i un índex alfabètic. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BIBLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Molt completa i variada: esque
mes, g ràfi cs, mapes, taules, 
fotografi es en color i en blanc i 
negre. 

Al final del llibre hi ha un llistat 
o rd enat pe r capíto ls d els 
man uals i mo nografies més 
impo rtants . 

Abundant i molt cuid ada: 
gràfi cs, m apes, e squem es i 
quadres estadístics. 

Extensa i acrualitzada. Es troba 
al final del llibre agrupada en 
grans temes. 

N o n'hi ha. Abundants i a peu de pàgina. 

Manu al que pretén d o nar a Manual bàsic i introductori de 
conèixer les bases físiques del climatologia. 
temps atmosfèric i del clima a 
persones sense una preparació 
especial. 

O bra que presenta un tracta
ment senz ill d els as pectes 
climàtics. Va dirigit a un públic 
ampli i per això evita les fórmu
les matemàtiques, que encara 
qu e do nin una precisió més 
rigorosa, no arriben a to tho m. 
Es recolza en un gran nombre 
d'il ·lustracions que faciliten la 
co mprensió del s d ive rsos 
conceptes exposats. 

Llibre pensat especialment per 
a esrudiants de geografia amb 
una iniciació bàsica a les idees 
modernes de la climatologia, 
exposades amb rigor i claredat. 
Els apèndixs inclosos al final 
enriqueixen el nivell de contin
guts de cara a l'estudi científic 
del tema. L'extensa bibliografia 
dóna un punt de partida per 
aprofundir en el s dive rsos 
aspectes de la climatologia. 
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PIERRE PlGNEY 

olkoa·hlu 

Molt abundant: gràfics, esque
mes, figures, fotografies i taules. 
Cal destacar el gran nombre de 
mapes. 

No n'hi ha. 

Gràfi cs, esquemes i mapes per a 
una il·lustració bàsica dels temes. 

Al final del ll ibre. Remet a ma
nual s o n poder aprofundir i 
ampliar els aspectes tractats. 

Escasses i a peu de pàgina. Molt poques i a peu de pàgina. 

Manual clàssic de climatologia. Introducció a la climatologia 
molt bàsica i resumida. 

Obra qu e co nstitu e ix un 
manual bàsic per a l'esrudi dels 
fen ò mens meteo rol ò gics i 
climato lòg ics d e la Terra . 
Presenta de fo rm a àmplia i 
aprofundida els aspectes essen
cials d'ambdues disciplines. Pel 
tractament i l'estructura dels 
temes va dirigit a un públi c 
divers i no especialitzat, amb 
l'objectiu d'establir una base 
científi ca i do nar un sup o rt 
sòlid de la matèria. 

Llibre que ofereix una termino
log ia i una idea bàs ica de la 
climatologia. El tractament sintè
tic dels diversos apartats així com 
el seu reduït format, el fan un 
ll ibre de butxaca molt accessible 
per a la consulta i aclariment de 
conceptes sobre aquest tema. 
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EL RIESGO DE INUNDACIONES EN CATALUÑA. El caso de la ciudad de Girona .. ..... . 
El artículo presenta una introducción de las características de las inundaciones en el :ímbi
to del Mediterr:íneo occidental y m:ís concretamente en Cataluña. A continuación, los 
autores analizan las inundaciones acontecidas en la ciudad de Girona a lo largo de su histo
rial profundizando en aquellas que se han sucedido en el presente siglo y en las obras de 
intraestructura hidr:íulica proyectadas y realizadas. 

RÉGIMEN DE LOS VIENTOS EN EL DELTA DEL EBRO .................................................. .. 
El autor analiza los datos diarios sobre viento, existentes en el Observatori de l'Ebre, entre 
los años 1966 y 1980, en una región especialmente afectada por este elemento clim:ítico tan 
poco estudiado. Ello le permite establecer el régimen de v1entos dominante en cada esta
ción del año, así como la velocidad media, el recorrido del viento en 24 horas y las r:ífagas 
m:íximas registradas. 

LA EXCEPCIONALIDAD DE LA SEQUÍA DEL 1989 EN EL PAÍS VASCO .................... . 
Durante el año 1989 el País Vasco, una de las :íreas m:ís lluviosas de España, sufrió una 
larga e intensa sequía. En conjunto, se recogieron dos tercios de la cantidad de precipita
ción media anual. Los autores pretenden evaluar su importancia real por referencia a unas 
series de datos relativamente !argas y mediante el calculo de los períoaos de retorno de tal 
fenómeno. Los períodos de retorno proporcionan, en general, valores superiores a los 65 
años. Ha sida, pues, un fenómeno rara, que ocurre tan sólo tres o menos veces cada 
doscientos años. 

LA PLUVIOGRAFÍA MESO ESCALAR EN LA CUENCA 
ALTA DEL RfO LLOBREGAT ............................ .............................................................. .... . 
En este trabajo se presentan los primeros resultados deducidos, durante el año 1989, de los 
registros de una red de pluviógrafos de intensidades instalada en la cuenca alta del río 
Llobre_gat, tras su primer año de funcionamiento. Una vez resumidos los rasgos geogr:ífi
cos del :írea de estudio y descritas las características escalares de la red, así como la licha 
técnica de los instrumentos, se valora _pluviométricamente el año analizado, por contraste 
con las series !argas del observatorio de referencia de Cercs. A continuación, se presentan 
los valores generales registrados por la red y se realiza un an:ílisis detallado de ciertos 
episodios con elevada cantidad o intensidad pluviométrica. 

LA DIMENSIÓN GEOGRAFICA DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTEMPORANEA EN CLIMATOLOGiA ................................. .................................. . 
La autora analiza la producción de la investigación climatológica entre los años 1970 y 
1985, realizada desde las distintas disciplinas c1entíficas que abordan este campo. En este 
articulo se destaca las :íreas sobre las 'lue versan las publicaciones en función de los temas 
estudiados y de sus enfoques metodologicos. 

EL POSICIONAMIENTO DE LAS CAMARAS DE FOTOGRAFiA 
AÉREA EN VUELO A TRAVÉS DEL SISTEMA GPS APLICADO 
EN LA AEROTRIANGULACIÓN ........................... ....... ....................... ....... ... .... .... ... ........ . 
En este artículo se describe brevemente el principio de la determinación cinem:ítica relativa 
de posiciones mediante observaciones de la fase fortadora . B:ísicamente, se exponen los 
resultados de un an:ílisis empírico de precisión de vuelo test fotogramétricamente contro
lado Flevoland. Estos resultados demuestran que la triangulación aérea mediante la deter
minación cinem:ítica relativa GPS de posiciones puede llegar a tal exactitud que el error sea 
solo de pocos centímetros. 

THE FLOODS RISK IN CATALONIA. The case of Girona city .... ....... .................................. . 
This article introduces the characteristics of the floods in the western Mediterranean and, 
more specifically, in Catalonia. Later on, the authors analyze the floods that happened in 
Girona throughout its history, studying in depth those that happened in this century as 
well as the hydraulic infrastructure worl<s planned or carried out. 

THE WINDS REGIME IN THE EBRE RIVER DELTA ........................................................... . 
The author analyzes the wind daily data that are available in the Observatori de l'Ebre 
(Ebre Weather Station), between 1966 and 1980, in this region specially affected by this 
climatic element so little studied. This enables him to establish the winds regime prevailing 
in every season of the¡ear as well as the average speed, the wind run in 24 hours and the 
maximum gust of win registered. 

THE EXCEPTIONAL NATURE OF THE 1989 
DROUGHT IN THE BASQUE COUNTRY .................. ....... .................................... ......... . 
During the year 1989, the Basque Country, one of the rainiest areas in Spain, was affected 
by a long and hard drought. In total, two thirds of the amount of yearly average precifita
tion was collected. The authors of this article intend to evaluate the real significance o this 
drought according to quite a large amount of data series and by means of calculating the 
return periods of this phenomenon. The return periods are, in general, rates higher than 65 
years. We can therefore consider it a rare phenomenon that happens only three times or 
even less every two hundred years. 

THE MESO-SCALAR PLUVIOGRAPHY IN THE LLOBREGAT 
RIVER HIGHER BASIN ................ ....................................... ........................................... ....... . 
This work presents the first results deduced from the 1989 registries of a network of 
pluviometers of intensity set in the Llobregat higher basin, after the first year they were 
running. Once the area s geographical charactenstics are summarized and the network 
scalar characteristics are defined, as well as the instruments' technical report, the year 
studied is evaluated on a pluviometrical basis in contrast to the long data senes of the refe
rence weather station located in Cercs. Subsequently, the general rates registered by the 
network are shown, and a detailed analysis concerning certain phases with a high amount 
or intensity of rain is carried out. 

THE GEOGRAPHICAL DIMENSION OF THE CONTEMPORARY 
CLIMATOLOGY INVESTIGA TIONS .... ....................... .......... ............ ....... ..................... ... . 
The author analyzes the production of the climatology investigation between 1970 and 
1985, done in the many d1fferent scientific fields that dea! with this subject. In this article, 
she points out the areas these publicacions dea! with according to the subjects studied and 
their methodological approacli. 

POSITIONING THE AERIAL PHOTOGRAPHY CAMERAS ON FLIGHT 
BY MEANS OF THE GPS SYSTEM USED IN AEROTRIANGULATION ... .............. . 
This article describes shortly the princiJ?le of the relative kinematic positioning determina
tion by means of observacions aone m the carrying phase. Bas1cally, it expounds the 
results of a precise empíric analysis of the Flevoland pliotogrammetrically controlled test 
flight. These results prove that the aerial triangulation by means of the relative kinematic 
positioning determination GPS can be so prec1se that it would imply an error of only few 
centimeters. 
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Aquesta i totes 
les publicacions de la 
Generalitat, les trobareu 
a la nostra Llibreria. 
Un espai funcional , 
al centre de Barcelona, 
obert a tot el món. 

Que, a més, 
ofereix les publicacions 
més significatives 
d'organismes 
internacionals com 
l'ONU, la UNESCO, etc; 
i que disposa de 
servei de vídeo i de 
banc de dades 
informatitzat tant del 
Diari Oficial com de 
publicacions. 

Ara hi ha una 
Llibreria per a totes les 
nostres publicacions: 
la Llibreria de 
la Generalitat de 
catalunya. 
Veniu a conèixer-la. 

ml 
~ 

Generalitat de Catalunya 

Llibreria 

Palau Moja 

Rambla dels Estudis, 118 
08002 Barcelona 
Tels. 302 68 35 - 302 64 62 



INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CAT AL UNY A 
UNA INSTITUCIO JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIO 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d 'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
La restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisió, permet 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209·211 - Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCBE- Fax 218 89 59-08006 Barcelona 

Edició digital 
L'edició digital s 'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i 
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics, etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de xarxes de sistemes 
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, 
constitueix la infrastructura que permet el tractament de 
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la 
cartografia. 

• Mapes topogràfics • Fotografia aéria 
• Mapes temàtics • Llibres de contingut 
• Mapes de carreteres geocartogràfic 
• Mapes i guies • Atlas 

turístiques • Publicacions de la 
• Mapes i guies Generalitat 

excursionistes • Diverses publicacions 
• Plans de c1utats oficials de l'estar 
• Ortofotomapes 8 4 1 4 77 4 7 O 11 6 2 


