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Què està passant?
L’hivern de 2006-2007 va ser especialment sec i càlid a
la Península Ibèrica, si més no fins al març. Les altes
pressions centrades a la part nord-oest de la penínsu-
la exercien el paper de fre per a la penetració de les
baixes atlàntiques que, després d’haver travessat bona
part de l’Atlàntic, s’havien proveït d’aire humit i poc
fred que produeix les característiques precipitacions
hivernals a la península. No a tot arreu de casa nostra
les precipitacions d’origen atlàntic caracteritzen la pre-
cipitació, però a l’hivern suposen un component
important que periòdicament resulta molt escàs, com
justament va passar durant aquest període. L’afecta-
ció va ser no només a la península, sinó pràcticament a
tot Europa. Els Pirineus i els Alps van tenir molt poca
neu i temperatures no gaire baixes, la qual cosa va difi-
cultar la generació de neu artificial a les estacions d’hi-
vern i va configurar una de les pitjors temporades
hivernals dels temps recents. Al nord d’Europa, en
canvi, arribaven les precipitacions atlàntiques, que
portaven pluja però temperatures anòmalament altes
que evitaven també la presència de neu, tan habitual
en aquelles dates.
Aquella situació meteorològica, que es podria qualifi-
car de peculiar, no és anormal, ja que correspon a un
patró de comportament del temps que s’acostuma a
donar, especialment a l’hivern. El que no és tan habi-
tual és que es perllongui durant tants dies. La caracte-
rització d’aquesta situació meteorològica es fa obser-
vant que correspon a un patró caracteritzat pel que
s’anomena l’oscil·lació de l’Atlàntic nord (coneguda
normalment per l’acrònim anglès NAO), que se sim-
bolitza mitjançant la mesura de la diferència de la pres-
sió atmosfèrica entre un centre, situat al voltant de
Groenlàndia (per efectes pràctics, a Islàndia, a Stykkis-
holmur) i un altre situat al voltant de les illes Açores
(per efectes pràctics, a Lisboa), a l’Atlàntic central. La
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fase positiva de l’índex reflecteix altes pressions per
sobre del que són normals a l’Atlàntic central i/o bai-
xes pressions més baixes del que són normals a les
latituds altes. En aquestes condicions els vents de l’o-
est, que travessen l’Atlàntic i que, per tant, són humits
i no gaire freds, arriben fins a les latituds altes d’Euro-
pa i hi porten un temps plujós però no gaire fred. En
canvi, a la Península Ibèrica i a la Mediterrània occi-
dental el temps és sec. Durant la fase negativa, les
pressions són més baixes del que és normal a l’Atlàn-
tic central i les pertorbacions atlàntiques arriben amb
més facilitat a la Península Ibèrica; en canvi, al nord
d’Europa el temps és inusualment estable i absent de
precipitacions.
L’anàlisi de les oscil·lacions d’aquest índex data de fa
molt temps i mostra que hi ha canvis de l’índex de
característiques estacionals i interanuals. Per exem-
ple, la fase negativa del NAO va dominar la circulació
des de mitjan anys 50 fins a final dels 70. Des d’ales-
hores i fins a l’any 1995 les fases del NAO foren positi-
ves, és a dir, amb escassetat de pluges hivernals, com
la que ha caracteritzat l’hivern 2006-2007 .
L’anàlisi estadística mostra una bona correlació entre
els índexs NAO negatius i bona part de les precipita-
cions a la Península Ibèrica, llevat de la costa cantàbri-
ca i de les zones properes a la costa mediterrània. En
aquests termes es pot dir, doncs, que la situació de
l’hivern del 2006-2007 fou caracteritzada per un per-
sistent índex NAO positiu. 
¿Pot establir-se alguna connexió en la persistència
anòmalament llarga de l’índex NAO positiu i l’escalfa-
ment de l’atmosfera com a conseqüència de l’aug-
ment de la concentració en ella dels gasos d’efecte
hivernacle? La resposta a aquesta pregunta és negati-
va tot i que els models climàtics que projecten possi-
bles condicions climàtiques per al futur indicarien
algun comportament anàleg per al futur.

Vers el canvi climàtic
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Un element fonamental del clima de la Terra és la dis-
tinció entre els règims de circulació atmosfèrica i, per
tant, meteorològics tropicals i extratropicals. Nosal-
tres ens trobem justament a l’extrem sud del règim
extratropical. Les zones més al sud de la Península Ibè-
rica i del nord d’Àfrica estan just al llindar de la zona
de transició. El règim tropical és càlid i, excepte per a
les regions dels monsons, els canvis estacionals i diaris
són petits comparats amb els que es donen als règims
extratropicals. Una altra característica del clima tropi-
cal és la persistència d’un anell de precipitacions i d’ai-
re humit, és a dir de baixes, a prop de l’equador i, al
límit de la zona d’influència, al voltant dels 30º de lati-
tud de condicions de subsidència, és a dir, de descens
d’aire sec de les capes altes, és a dir, una situació anti-
ciclònica, ja que l’aire sec és més dens que l’humit. 
Aquesta situació climàtica té la raó de ser així per un
patró de moviment atmosfèric anomenat circulació de
Hadley, segons la qual aires càlids i humits a l’equador
experimenten un ascens vers les capes altes de la tro-
posfera i originen precipitacions, com ja s’ha dit, i allí
es mouen amb un component nord-est que els fa bai-
xar al voltant dels 30º de latitud, on es donen notables
condicions d’aridesa.
Dins de la circulació de Hadley, l’aire de la superfície
es mou cap al sud des de l’est i origina els vents alisis;
en canvi, a les capes altes es mou cap al nord-est i
transporta ozó i energia. Al límit de la cel·la de Hadley
es forma un corrent en doll (un jet stream), és a dir un
corrent subtropical intens dirigit cap a l’est, que
influencia les condicions dinàmiques i meteorològi-
ques de l’atmosfera sub i extratropical. El que passa
és que sembla que aquest patró de moviment atmosfè-
ric s’ha expandit,1 si més no durant les dues o tres
darreres dècades del segle XX, cap als pols. Tot i que
hi ha considerables incerteses sobre els mecanismes
que causen aquest eixamplament de la regió tropical,
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les conseqüències poden ser inquietants, com les que
s’han donat durant l’hivern del 2006 al 2007. Aques-
tes conseqüències tenen incidència sobre els assenta-
ments humans i els ecosistemes a causa dels canvis
dels patrons de la precipitació que tenen conseqüèn-
cies òbvies per a l’agricultura i els recursos hídrics dis-
ponibles. En les projeccions que es fan sobre les con-
seqüències de l’eixamplament dels anells tropicals
d’aridesa i el seu desplaçament cap als pols, hi ha àrees
importants per a la implantació humana, com ara la
Mediterrània, el sud-oest d’Amèrica del Nord, el nord
de Mèxic, el sud d’Austràlia i d’Àfrica, i algunes zones
d’Amèrica del Sud, on sembla que s’entreveu un
impacte important sobre la disponibilitat de recursos
hídrics degut a una disminució de la precipitació, espe-
cialment a l’estiu. A banda d’aquests processos, l’ei-
xamplament dels tròpics probablement produiria un
augment de les tempestes tropicals i de les zones on
es generen i un desplaçament de les trajectòries de
les baixes extratropicals cap als pols.
Tot i que l’hivern analitzat no s’ha de prendre com una
confirmació d’aquestes tendències, sí que ens pot ser-
vir, en canvi, com un indici de com pot tendir l’esdeve-
nidor climàtic futur. Tot i així, habitualment els indica-
dors climàtics no tracten d’aquest tema, sinó que
comporten l’anàlisi de l’escalfament de l’atmosfera,
genèricament mesurat i comprovat de forma repre-
sentativa per tota la superfície del planeta i la tropos-
fera,2 el refredament de l’estratosfera, l’ascens de la
tropopausa, la zona que limita la troposfera amb l’es-
tratosfera, el desplaçament cap als pols de les tra-
jectòries de les tempestes extratropicals o l’augment
de la precipitació tropical i boreal. 
Tots aquests canvis ambientals s’associen a l’augment
de la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’at-
mosfera terrestre a causa de les activitats humanes. La
característica comuna dels gasos d’efecte hivernacle
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és la seva capacitat d’absorbir la radiació d’ona llarga
emesa per la Terra. Hi ha una considerable varietat de
gasos d’efecte hivernacle, però a la pràctica els que
s’analitzen amb detall, atesa la seva importància radia-
tiva, a banda del vapor d’aigua, són els sis inclosos al
protocol de Kyoto. El vapor d’aigua és el principal gas
d’efecte hivernacle però no s’inclou en els balanços ja
que s’assumeix que la seva concentració a l’atmosfera
no canvia apreciablement. Pel que fa a la resta, els més
importants són el diòxid de carboni, el metà, l’ozó, l’ò-
xid nitrós, l’hexafluorur de sofre i els clorofluorcarburs
(CFC). En general, les emissions de tots aquests gasos
augmenten, tot i que n’hi ha d’alguns, com les dels
CFC, que disminueixen atès que estan regulades per
les limitacions del protocol de Montreal. Hi ha altres
components atmosfèrics que també s’han de tenir en
compte per establir els balanços d’energia a l’atmos-
fera, com ara els aerosols, partícules materials en sus-
pensió a l’atmosfera de grandària diversa d’origen
natural i també productes de les combustions que es
donen en el si de motors o als incendis. La concentra-
ció d’aerosols és un indicador de la qualitat de l’aire,
especialment a les ciutats, però també incideix apre-
ciablement en la reflexió de l’energia solar i, per tant,
en una mena d’efecte pantalla que d’alguna manera
influeix el balanç energètic a la superfície terrestre. En
general, les emissions dels gasos i dels aerosols a l’at-
mosfera creixen lligades a l’evolució de factors socials,
com l’economia. La bonança econòmica tradicional-
ment comporta taxes d’emissions grans i, en canvi, les
crisis econòmiques es caracteritzen per menys emis-
sions.
El diòxid de carboni a l’atmosfera augmenta any rere
any. Aquesta tendència és comuna a la majoria de
gasos d’efecte hivernacle, els quals actualment tenen
concentracions a l’atmosfera força més grans que en
períodes preindustrials3 . En el passat geològic recent,
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durant la transició d’un període glacial a un període
interglacial els gasos d’efecte hivernacle han experi-
mentat canvis percentuals semblants als que s’estan
donant des de l’inici del període industrial. El que no
s’ha donat fins ara és una taxa de canvi tan ràpida. En
períodes passats l’augment de la concentració de
gasos d’efecte hivernacle es produïa en qüestió d’uns
quants milers d’anys, mentre que actualment els can-
vis s’estan produint en dos centenars d’anys. Aquest
aspecte és molt rellevant, ja que el temps és un factor
molt determinant a l’hora de caracteritzar la capacitat
d’adaptació dels sistemes naturals i de les societats
humanes.

Figura 1. 
Concentració de diòxid de
carboni a partir de mesures
instrumentals a l’observatori
de Mauna Loa. (Font: Elabo-
ració pròpia a partir de
dades de l’Scripts Institu-
tion of Oceanography i de
la NOAA-CMDL).

Els balanços precisos sobre on va a parar tot el CO2

emès a l’atmosfera s’entenen bastant bé. El que es
mesura que es queda a l’atmosfera aproximadament és
el 44% de tot el que hi ha entrat, mentre que la resta es
reparteix a parts iguals entre els oceans i el sòl. Aques-
tes proporcions tenen una alta variabilitat anual, ja que
depenen de factors com els canvis en els usos del sòl o
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de les condicions ambientals. La concentració del  car-
boni atmosfèric reflecteix el balanç entre les emissions
antròpiques i la dinàmica dels processos terrestres i
marins que l’absorbeixen i l’emeten. L’evolució d’aquest
balanç a un termini de temps llarg determinarà la velo-
citat i la magnitud del canvi de les condicions ambien-
tals induïdes per la major capacitat de l’atmosfera de
retenir energia. Durant els darrers temps s’observa un
canvi en aquest balanç degut a unes emissions cada
vegada més grans i una tendència a l’escalfament de la
superfície del mar que comporta una pèrdua dels oce-
ans de la seva capacitat d’absorbir diòxid de carboni i,
com a conseqüència, una major tensió sobre la concen-
tració atmosfèrica d’aquest gas. Com a conseqüència
d’aquests canvis, pel que fa al diòxid de carboni especí-
ficament, el gas d’efecte hivernacle més representatiu,
les emissions anuals han crescut de l’1,3% que es dona-
va durant el darrer decenni del segle XX a un 3,3% anual
que caracteritza el període 2000-2006.
Encara no està del tot clar quin és l’efecte radiatiu glo-
bal dels aerosols, sobretot dels sulfats i del sutge. Es
creu que la seva capacitat de reflectir la radiació solar
els conforma un efecte amortidor de l’efecte d’hiver-
nacle, ja que actuen com un escut respecte de la radia-
ció del sol. Mentre que les emissions de CO2 creixen
actualment a un ritme d’un 3% l’augment de la con-
centració de CO2 a l’atmosfera és del voltant de l’1,9%,
xifra que suposa un increment respecte la que es va
donar a final del segle passat. 4

Les característiques de les emissions a l’atmosfera dels
gasos d’efecte hivernacle és que estan àmpliament
repartides per tot el globus, especialment a l’hemisfe-
ri nord i a les zones més habitades, però es redistri-
bueixen per tota l’atmosfera del planeta. Això confi-
gura un entorn amb una escala espacial molt gran,
planetària, que configura un context internacional per
afrontar el problema de la mateixa dimensió.
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El context internacional del problema
Actualment la dimensió internacional i global del pro-
blema del canvi climàtic n’és la característica fona-
mental. Però aquesta dimensió global no ho ha estat
sempre. Es pot situar el començament de tot plegat
quan l’any 1988 les Nacions Unides i l’Organització
Meteorològica Mundial van decidir crear el grup d’ex-
perts intergovernamental per a l’estudi de la qüestió
del canvi climàtic. Fins aleshores, l’escalfament de l’at-
mosfera produït com a conseqüència de l’augment de
la concentració de gasos d’efecte hivernacle era una
qüestió que poques vegades havia transcendit l’esce-
nari científic. Des de feia tres anys el món s’havia dotat
del protocol de Montreal, eina jurídica desenvolupa-
da per gestionar adequadament la davallada de la con-
centració d’ozó a les capes altes de l’atmosfera com a
conseqüència de l’augment de la presència a l’estra-
tosfera dels halocarburs, components químics usats,
sobretot, en la indústria del fred, electrònica i far-
macèutica, que no foren sintetitzats fins ben avançat
el segle XX i que, per tant, no passaren a formar part
de l’atmosfera fins que foren desenvolupats i usats en
la societat tecnològica del segle XX. El fet de veure-ho
com un problema ambiental que tenia l’origen a l’he-
misferi nord, és a dir on es donava una major activitat
industrial i, en general, humana, es mostrava amb tota
intensitat al lloc més allunyat dels focus d’emissió,
l’Antàrtida, simbòlicament va representar l’entrada a
una nova era dels problemes ambientals, els d’abast
planetari. El protocol de Montreal, a més, contenia
una sèrie de clàusules d’actualització dels termes del
conveni a partir, en cada moment, del progrés del
coneixement científic. Aleshores la qüestió de l’escal-
fament de l’atmosfera no mostrava una urgència equi-
valent, ni tan sols un coneixement científic tan unàni-
me, i per això l’encert de les Nacions Unides i de
l’Organització Meteorològica Mundial de crear l’Inter-
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governamental Panel on Climate Change (IPCC), el
panell d’experts intergovernamental sobre el canvi
climàtic, grup format per un gran nombre d’experts
de tot el món que s’ajunten amb una mínima infraes-
tructura de gestió amb l’objectiu d’elaborar informes i
estudis que recullin l’opinió majoritària sobre les qües-
tions científiques lligades a l’escalfament de l’atmos-
fera i al consegüent canvi de les condicions ambien-
tals, el que anomenem canvi climàtic.
L’IPCC, fins ara, ha elaborat quatre informes globals,
el més recent donat a conèixer l’any 2007. Fins ara
cadascun d’aquests informes ha donat lloc a acords
internacionals sobre el canvi climàtic, és a dir, a un
avenç en la gestió internacional del problema. El pri-
mer informe (FAR), publicat el 1990, va servir per apor-
tar els fonaments sobre els quals se sustentaren les
discussions que tingueren lloc l’any 1992 en el context
de la cimera de la Terra, a Rio de Janeiro. Un dels resul-
tats d’aquella cimera fou la signatura del Conveni marc
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Es trac-
ta de l’eina jurídica de rang més alt que en aquests
moment existeix per gestionar els problemes del canvi
climàtic. Aquest conveni entrà en vigor el 21 de març
de 1994, ratificat per la major part d’estats de les
Nacions Unides. El conveni és una declaració de bones
intencions, més o menys ambigües, però extraordinà-
riament importants sobre el canvi climàtic. A l’article
segon, probablement el més important, el conveni
marc conté la declaració que els estats són responsa-
bles de “…l’estabilització de les concentracions de
gasos causants de l’efecte hivernacle a l’atmosfera a
un nivell que impedeixi interferències perilloses en el
sistema climàtic…” A hores d’ara, però, no hi ha una
diagnosi tècnica que pugui indicar si hi ha una con-
centració segura assumible de la concentració de
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i tampoc qui-
nes són les interferències perilloses en el sistema climà-
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tic, ja que hi ha una incertesa gran sobre quin canvi de
la temperatura atmosfèrica indueix una concentració
donada de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i, a
la vegada, quan un determinat impacte de l’escalfa-
ment global pot ser perillós per a un determinat indret
i/o estat i no pot ser-ho per a un altre. 
En el mateix conveni marc s’expliciten els compromi-
sos dels estats basats en el concepte de responsabili-
tats comunes però diferenciades. En resum, es tracta
que tots els països del món tenen responsabilitat sobre
l’atmosfera, i per tant, totes les seves accions contri-
bueixen d’alguna manera a una determinada compo-
sició atmosfèrica, però a no tots se’ls adjudica la matei-
xa responsabilitat. 
Els acords internacionals es doten d’unes eines de
vigilància i de desenvolupament dels convenis. Pel que
fa al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi
climàtic una d’aquestes eines és la Conferència de les
Parts, que s’abreuja com a COP (Conference of the
Parts). Aquestes conferències tenen l’objectiu de
materialitzar en acords concrets allò que estableix el
conveni marc. La primera conferència (COP 1) tingué
lloc el 1995 i des d’aleshores, durant les darreres set-
manes de novembre i les primeres de desembre es
reuneixen els representants polítics dels estats a dife-
rents llocs del món per tal d’avançar en la concreció
de les mesures a prendre per tal de pal·liar el proble-
mes del canvi climàtic. La tercera d’aquestes con-
ferències (COP 3) va tenir lloc a l’antiga capital impe-
rial japonesa de Kyoto, el 1997, on es va acordar el
ben conegut protocol de Kyoto, que estableix unes
mesures de limitació d’emissions al grup de països
desenvolupats i de l’antiga Europa de l’Est. El proto-
col de Kyoto s’acordà, curiosament, dos anys després
que l’IPCC hagués emès el segon informe (SAR). En el
protocol de Kyoto es diferencien 33 estats enfront
d’un centenar dels altres. Als primers se’ls demana
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globalment una reducció de les seves emissions del
5%, mentre que als altres no se’ls exigeix res. Aquesta
és una de les materialitzacions d’allò acordat anterior-
ment, de responsabilitats compartides però no idènti-
ques. Un altre aspecte important del conveni marc és
que fixa l’elaboració i la presentació d’inventaris nacio-
nals. De sempre, les emissions de CO2 s’han basat en
càlculs, no en mesures. Abans del protocol de Kyoto
cada estat ho calculava amb una metodologia pròpia.
Amb el protocol de Kyoto (i amb l’assessorament de
l’IPCC) s’ha establert un sistema de protocols d’elabo-
ració dels inventaris nacionals. Així doncs, d’aquesta
manera les formes de mesurar i calcular les emissions
són les mateixes i els inventaris dels estats són compa-
rables i se’n pot negociar.
L’any 2001 es va publicar el tercer informe global de
l’IPCC (TAR), que posava al dia la informació que es
tenia sobre els impactes del canvi climàtic, s’actualitza-
ven les eines de detecció i les possibles estratègies
polítiques d’actuació per a la mitigació i l’adaptació.
Per primera vegada, en aquest informe es veu com els
models reflecteixen que no es poden explicar els can-
vis en la temperatura atmosfèrica mitjana a la superfí-
cie sense tenir en compte l’acció humana sobre la com-
posició atmosfèrica. Dos anys més tard, la Unió Europea
va posar en marxa la directiva sobre comerç d’emis-
sions que regula les quotes d’emissió dels diferents
països en funció dels compromisos adoptats per cadas-
cun i estableix formes de compensar els incompliments
entre els estats. És rellevant aquest fet ja que per pri-
mera vegada es posava en marxa un sistema de gestió
de les emissions a la Unió. La directiva va comportar
que els països de la Unió elaboressin un pla d’assigna-
cions de les emissions que,un cop aprovat per la Comis-
sió, implicava compromisos ferms per a les compan-
yies i els estats, a més de mecanismes compensatoris
en un mercat d’emissions en cas que no es complissin. 
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El 16 febrer de 2005, després de la ratificació de Rús-
sia, el protocol de Kyoto va entrar en vigor, i per tant,
ara és una eina jurídica que reglamenta les emissions
d’un determinat nombre de països i les metodologies
de càlcul de les emissions per a tothom. És rellevant
notar que varen caldre més de set anys per ratificar la
redacció del protocol, cosa que posa en relleu que no
només els sistemes naturals tenen respostes lentes,
tècnicament escales de temps llargues, sinó que
també la societat, davant de problemes complexos,
respon lentament. El període de compliment del pro-
tocol de Kyoto és del 2008-2012. En realitat, les mesu-
res recollides en aquest protocol són molt tímides. La
reducció de les emissions de ben segur quedarà
emmascarada per l’important increment de les emis-
sions dels països en desenvolupament i d’altres, com
els Estats Units, que no l’han ratificat. No obstant això,
la valoració que se’n pot fer és positiva, perquè, tímid,
però al cap i a la fi amb motiu del protocol s’han posat
en marxa unes dinàmiques i uns mecanismes que de
ben segur facilitaran que en els propers anys s’assolei-
xin acords més substancials i amb efectes ambientals
tangibles en un termini mitjà
El quart informe, publicat el 2007, amb tota certesa
constata que la temperatura superficial augmenta
arreu, que els patrons de les precipitacions estan can-
viant, que les glaceres perden extensió arreu, que el
nivell del mar augmenta, que es detecten inequívoca-
ment canvis fenològics, etcètera. En definitiva, es posa
fi al procés d’haver de donar proves que el canvi climà-
tic d’origen antròpic està en marxa, ja que les proves
que hi ha un canvi de les condicions ambientals són
inequívoques. En la sessió de cloenda de les sessions
conjuntes de l’IPCC que van tenir lloc a València el
secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon,
va emplaçar tots els estats del món a aconseguir, en la
sessió de la COP 15 que tindrà lloc a Copenhaguen el
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2009, un acord substantiu de reducció d’emissions
que cobreixi, si més no, el període 2012-2020.
Aquest acord, davant la impossibilitat que els experts
donin una concentració segura de gasos d’efecte
hivernacle a l’atmosfera, té com a base opcions assu-
mides políticament pels estats o organitzacions d’es-
tats com la Unió Europea, que ha decidit considerar
interferències perilloses totes aquelles emissions que
condueixin que la temperatura a l’atmosfera augmen-
ti per sobre de 2º respecte dels nivells a l’època prein-
dustrial. Ara estem, de mitjana, en un augment d’en-
tre 0,6 i 0,8ºC, i la concentració estable de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera que s’espera poder
assolir per tal de preservar que la temperatura super-
ficial augmenti més de 2ºC és de 550 ppm.

L’ús dels models
Fa poc més de cinquanta anys, la climatologia no era
una disciplina que gaudís de gaire prestigi ni que atra-
gués un gran nombre de científics, ja que consistia a
agafar sèries de dades, fer-ne estadístiques, estudiar-
ne les regularitats i els comportaments climatològics
repetitius i utilitzar-les sobretot en l’agricultura i en el
desenvolupament d’estratègies per protegir la salut.
No hi havia plantejades grans qüestions científiques
fonamentals per analitzar i tractar. Fins i tot es podria
dir que aquesta pràctica de la climatologia estava ame-
naçada, atès que ja es disposava de primitius models
numèrics per a la predicció meteorològica i es pensa-
va que una conseqüència lògica seria el seu desenvo-
lupament cap a models numèrics per a la predicció cli-
matològica. La realitat d’avui, però, està encara lluny
de poder aportar aquesta utopia que fa cinquanta anys
s’albirava sobre la climatologia. El que ens podem pre-
guntar és la causa de l’allunyament actual entre la pre-
cisa predicció meteorològica i les encara molt incertes
projeccions climatològiques. 
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Per contestar aquesta pregunta hem de saber que la
major part de models meteorològics operatius són
representacions numèriques complexes, però encara
simplificades, del món natural rellevant per al compor-
tament de l’atmosfera a les zones més properes a la
superfície terrestre, que poden posar-se dins d’ordina-
dors amb gran capacitat de càlcul. Els models meteo-
rològics, doncs, agafen les dades que en un instant
determinat són representatives meteorològicament de
l’estat de l’atmosfera i elaboren una predicció sobre el
futur que, en principi, podria anar endavant en el temps
indefinidament. Ens acostumen a explicar, però, que
com més lluny en el temps volem fer una predicció mete-
orològica més incerta és. Per què? Passades sis hores
d’haver-se elaborat la predicció, els models incorporen,
gràcies a la capacitat de comunicació per la xarxa
informàtica que hi ha actualment, allò que podem ano-
menar la veritat-terreny; és a dir, les mesures meteorològi-
ques que prenen una munió d’estacions meteorològiques
representatives repartides per tot el globus. Si el model
ha fet una sèrie de prediccions sobre l’estat de l’atmos-
fera i la realitat no és exactament com el model prediu,
cada sis hores el model es reinicialitza, és a dir, s’adapta
a les condicions de l’atmosfera reals mesurades per les
estacions. Per això és molt important disposar de molts
llocs que mesurin la veritat-terreny i que siguin repre-
sentatius de la zona on estan instal·lats. Però no a tot
arreu és igualment de fàcil disposar d’estacions meteo-
rològiques. Només cal pensar que el 70% de la superfí-
cie de la Terra està coberta d’aigua i que no és el mateix
instal·lar una estació en una zona continental que en
una zona marina. El progrés de la predicció meteorolò-
gica dels darrers decennis es basa, doncs, en la capaci-
tat de disposar d’estacions automàtiques a llocs allunyats
on abans no se sabia res i, a més, de disposar de la infor-
mació que proporcionen els satèl·lits meteorològics,
cosa que data de no fa gaire temps.
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Quines similituds i diferències tenen els models
meteorològics amb els models climatològics? Podem
pensar que en la climatologia, en principi, els models
també pretenen reproduir com funciona el món natu-
ral, especialment pel que fa a l’atmosfera i a l’oceà, i
que en aquest sentit són del mateix tipus que els
models meteorològics. No obstant això, hi ha una
diferència important: l’anàlisi climàtica pretén conèi-
xer el comportament de l’atmosfera a un termini llarg
i, malgrat que els fenòmens físics bàsics són els matei-
xos, hi ha comportaments rellevants a escala climàtica
que no ho són a escala meteorològica, i a l’inrevés. Un
model meteorològic no preveu, per exemple, canvis
molt ràpids en paràmetres com l’evolució de les cober-
tes de la neu o del glaç en els pols o en la temperatu-
ra de l’aigua del mar, perquè en sis hores no varien
apreciablement; en canvi els models climatològics sí
que incorporen aquestes variacions. Però el problema
essencial que tenen els models meteorològics respec-
te dels models climatològics i treuen el caràcter pre-
dictiu a aquests darrers és que no poden alimentar-se
en períodes de temps representatius amb la veritat-
terreny per tal que la projecció climàtica sigui precisa,
ja que el clima canvia en escales de temps molt més
llargues comparades amb les escales meteorològi-
ques i per tant, per exemple, no podem esperar en un
model cent anys per veure si funciona bé.
Però els humans som molt imaginatius i aquest pro-
blema ja es va plantejar el tercer quart del segle XX, i
es va proposar que si els models no es poden calibrar
funcionant cap al futur, el que es pot fer és fer-los fun-
cionar cap enrere en el temps, cap al passat, intentant
ajustar els models climàtics de manera que siguin
capaços de reproduir els climes del passat recent, dels
darrers 150 anys, per exemple. Això no obstant aquest
procediment no està exempt de problemes. Si bus-
quem la informació meteorològica instrumental de fa
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deu o vint anys, no tenim problemes ja que n’hi ha a
bastament; si la cerquem de fa cinquanta anys, n’hi ha
menys però encara és suficient. Per exemple a l’obser-
vatori de Lleida es disposa de dades des de 1913; a
Barcelona el Dr. Francesc Salvà i Campillo l’any 1786
va començar a prendre mesures meteorològiques al
carrer Petritxol i va donar lloc a una de les sèries més
llargues d’Europa. A Madrid hi ha una sèrie de tempe-
ratures des de 1859, a Lisboa del voltant de 1860… Ja
es veu que són sèries solament d’uns determinats llocs
del territori, no les sèries o dades observacionals que
tenim ara. Per tant, com a resultat d’un ajustament
amb mesures instrumentals, i més concretament de la
temperatura de l’atmosfera superficial, que és la mag-
nitud de la qual es disposa de més dades, s’arriba com
a molt fins a la meitat del segle XIX, 1850. Per tant,
podem dir que de la informació que ens donen els
termòmetres i el seu ús en la calibració dels models
podem arribar com a molt fins a 1850, encara que si
fóssim estrictes encara hauríem de matisar molt més
perquè no es disposava de la mateixa informació l’any
1850 que ara pel que fa a la precisió de les mesures i a
la quantitat de dades distribuïdes per tota la Terra.
Tornem a la creativitat dels experts que treballen cer-
cant dades del clima del passat, i ens fixem en els
paleoclimatòlegs, que amb el seu treball han fet que
es pugui obtenir una reconstrucció del passat climàtic
del planeta dels darrers dos mil·lennis. Sovint en els
mitjans de comunicació s’han pogut escoltar o llegir
comentaris segons els quals la temperatura mitjana
d’un any determinat és la més alta dels dos darrers
mil·lennis. No havíem quedat que no tenim informació
dels darrers 150 anys? Les mesures de dades climàti-
ques són de dos tipus: les instrumentals, com un
termòmetre quan mesurem la temperatura, un barò-
metre quan mesurem la pressió o un anemòmetre quan
mesurem la velocitat del vent, per exemple, i les mesu-
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res proxy, que són mesures indirectes d’alguna d’a-
questes variables a partir de dades documentals o
experimentals molt diverses. Les dades documentals,
per exemple, no diuen directament quin dia va plou-
re, però sí que aporten informació sobre l’inici de la
verema, la qual cosa d’alguna manera ens aporta infor-
mació sobre les característiques ambientals de la pri-
mavera i l’estiu. També a partir de registres documen-
tals de gremis d’agricultors i d’ajuntaments es pot
extreure informació si en un període determinat hi va
haver secada o inundacions, o simplement va ploure
com sempre. 
Les dades documentals no són les úniques dades
proxy, sinó que hi ha tot un seguit d’altres determina-
cions que són les que permeten saber quina era la tem-
peratura l’any 100 o l’any 1000, i en menor mesura
quina va ser la pluviometria o quina era l’extensió dels
gels. Entre les mesures proxy podem esmentar, a tall
d’exemple, l’anàlisi dels anells de creixement dels
arbres, les característiques de creixement dels coralls,
les anàlisis de l’aire atrapat en testimonis de gel i les
característiques isotòpiques del mateix gel, l’anàlisi
dels sediments marins o la temperatura d’estrats pro-
funds mitjançant perforacions a la roca, els quals gai-
rebé estan al llindar del que seria una mesura  proxy,
per determinar la temperatura superficial de fa uns
anys, i les extensions de les glaceres. Són determina-
cions totalment disjuntes entre elles: hi ha mètodes
que serveixen per a  uns llocs, uns altres per a uns altres
i en molts llocs no hi ha cap mètode disponible que
permeti obtenir informació sobre la temperatura.5

Amb totes aquestes mesures indirectes es pot con-
cloure que en els darrers dos mil·lennis la temperatura
ha experimentat fluctuacions cap amunt i cap avall
però que en els darrers vint-i-cinc anys la temperatura
mitjana de la superfície terrestre és sensiblement supe-
rior a la que es creu que va ser la temperatura mitjana
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del passat. D’això se’n té més certesa en períodes
recents, els darrers cent o dos-cents anys, que no en
períodes més allunyats dels presents, ja que les incer-
teses en les determinacions de la temperatura són
força grans com més ens allunyem dels temps actuals.
Així, per a l’any 1500 hi ha més jaciments i contenen
molta més informació que si volem esbrinar la tempe-
ratura de l’any 1000 o abans, en els quals el nombre
de jaciments on obtenir informació proxy és molt més
petit.
Però aquests mètodes tenen encara un altre inconve-
nient, altrament irresoluble. Són jaciments que estan
en uns llocs determinats i a partir de la seva informació
pretenem esbrinar quina va ser la temperatura super-
ficial a tota la Terra. Fent una analogia, això equival a
pretendre saber, a partir de la informació que es té de
la temperatura a Andorra la Vella sobre les mitjanes
de temperatura i de la precipitació, quina és la tempe-
ratura o la precipitació mitjanes de tot el planeta però,
a més, amb l’agreujant que a Andorra la Vella ara sí
que es mesura la temperatura i la pluviometria i, en
canvi, amb les mesures proxy s’obté una altra informa-
ció a partir de la qual es dedueix la temperatura.

Figura 2. 
Reconstrucció de la tempe-
ratura a partir de dades
“proxy” de procedència
diversa. (Font: Elaboració
pròpia a partir de P. D. Jones
i M. D.Mann, Climate over
the past millennia).
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Què podem dir del futur climàtic?
Així doncs, a partir de la reconstrucció de la tempera-
tura del passat es calibren els models i, quan estan
calibrats, s’utilitzen per intentar saber què ens depara
el futur climàtic. Són aquests models que ens diuen,
en el context del quart informe de l’IPCC, que l’any
2100 la millor estima de l’augment de la temperatura
mitjana superficial de la Terra és d’entre 1,8 i 4,0 graus
i que el nivell del mar pot augmentar entre 0,18 i 0,59
metres. Aquestes prediccions colpeixen, per la seva
magnitud. Però, les forquilles de les prediccions què
volen dir? No corresponen a una franja d’errors sinó
que corresponen a l’ús d’una vintena de models que
cada vegada funcionen millor, en diversos escenaris
d’emissions. També convé dir que com a criteri de con-
fiança també s’utilitza la comparació entre models
quan obtenen diferents projeccions per a un determi-
nat període en el futur. Les discrepàncies s’analitzen i
s’intenten comprendre per tal d’assegurar-se que no
sorgeixen d’un error de codi o d’un error conceptual
en la definició del model.
Tenint en compte tot aquest context, el valor més pro-
bable per l’augment de la temperatura en l’escenari
més suau pel que fa a les emissions és de 1,8 graus
respecte de la mitjana de la temperatura durant els
anys 1980-1999, i usant el model menys favorable,
l’augment de la temperatura en les mateixes condi-
cions descrites abans resulta de 4,0 graus. Pel que fa a
l’augment del nivell del mar, els models preveuen un
augment del voltant del mig metre per a final de segle,
però encara no incorporen tota la física, especialment
la que correspon a la fusió dels gels al continent Antàr-
tic i a Groenlàndia, perquè no es coneix. Aquest fet fa
opinar als experts que probablement els resultats dels
models són conservadors i que sembla bastant fàcil
que les condicions futures que es donaran en realitat
seran més severes. 
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Des del punt de vista estrictament físic o des d’un punt
de vista tècnic, els models funcionen bastant bé però un
dels problemes a què s’enfronten és saber els valors de
les dades d’entrada. Efectivament, totes aquestes eines
informàtiques necessiten una informació fonamental:
quina serà la composició de l’atmosfera des de l’inici de
la projecció fins al darrer any de simulació, que depèn
de variables no físiques sinó de variables socials. Aques-
tes dades són, essencialment, l’evolució de l’economia,
el creixement demogràfic, la implantació de la tecnolo-
gia i el repartiment de la riquesa. No és el mateix, pel
que fa a les emissions, un món futur amb les heteroge-
neïtats econòmiques i tecnològiques actuals que un món
on els desequilibris hagin anat desapareixent. El proble-
ma és que resulta molt difícil de predir l’evolució de l’e-
conomia i de la demografia, per exemple, des d’ara fins
al 2100 i, per tant això dóna molta incertesa als resultats
dels models si els volem interpretar com a prediccions. 
Una solució que s’utilitza molt sovint és considerar
escenaris, és a dir, hipòtesis de com evolucionaran l’e-
conomia, la demografia i la tecnologia d’aquí al 2100,
i amb aquests escenaris elaborar projeccions dels
models. El panell d’experts de canvi climàtic, l’IPCC,
actualment utilitza una quarantena d’escenaris dife-
rents. Per tant, als models no se’ls ha d’atorgar una
funció predictiva sinó simplement són eines que per-
meten projectar allò que pot passar si es compleixen unes
determinades condicions. En aquest sentit, els models
climàtics són ben diferents dels models meteorològics,
que sí que proporcionen una predicció.

Què es pot fer?
Davant la informació de què es disposa, s’ha d’actuar.
Moltes vegades amb el bagatge de criteris de tipus
ètic o, simplement, de prevenció. No són gaire encer-
tats els plantejaments basats estrictament en els efec-
tes, els anomenats impactes del canvi climàtic.
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La causa d’aquest desencert és doble. Per un costat,
no hi ha suficient seguretat en l’evolució dels paràme-
tres socials, però a més, per tal de saber quines seran
les conseqüències, com per exemple, sobre factors
productius a la pagesia, cal utilitzar també models
d’impactes que encara estan menys desenvolupats i
que pretenen recollir un comportament que és forta-
ment no lineal. A tall d’il·lustració, unes determinades
projeccions sobre canvis en la temperatura i en la plu-
viometria indueixen canvis en el rendiment de les colli-
tes, però aquests canvis poden ser positius o negatius
segons la magnitud de les variacions de la temperatu-
ra i, naturalment, de les espècies conreades. Si els
models no incorporen aquesta informació, difícilment
seran útils per elaborar polítiques d’adaptació als can-
vis ambientals i econòmics. 
D’altra banda, els resultats dels models encara tenen
una resolució espacial massa petita. Els models opera-
tius tenen una grandària de xarxa del voltant de 100
km. Estan, per tant, al límit de poder veure accidents
orogràfics importants per a la precipitació com els Piri-
neus o les serralades Litoral i Prelitoral. És per això que
les projeccions de la variació de la precipitació en la
nostra àrea geogràfica són tan poc precises i els
models discrepen tant entre ells.
Per aquestes dues raons els arguments d’actuació
davant el problema del canvi climàtic a causa de la
magnitud dels impactes no tenen gaire versemblança
tècnica i són fàcilment atacables. A més, els impactes
no sempre són dolents per a un territori en particular.
Per tant és més adequat afirmar que la crisi climàtica
és una crisi en tot cas del model que tenim de l’ús dels
recursos, fonamentat, fins ara, en una capacitat de pro-
veïment il·limitada i un preu barat. Això ja no és així.
Però ho és no pas perquè hi hagi un canvi climàtic espe-
cialment dur, la qual cosa podria passar però encara
no es pot provar, sinó pel mateix model. Cada vegada
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necessitem més energia i no en tenim assegurada la
disponibilitat en un termini mitjà, les matèries prime-
res cada vegada són més escasses, l’aigua cada vega-
da també més escadussera i, finalment també, l’aire,
aquest recurs sense drets de propietat, democràtic
perquè es reparteix entre tothom, generós perquè
n’hi ha molt però que, ai las, pot canviar de forma de
moure’s i de comportar-se de forma sobtada i originar
uns problemes que mereixen de manera urgent posar
fil a l’agulla per resoldre’ls. 
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