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Catalunya es caracteritza per tenir una geografia molt complexa, fet que per-
met que hi hagi una gran varietat climàtica en un territori molt petit. L’oro-
grafia té un impacte important en la circulació del vent i en la precipitació 
a totes les escales. Tanmateix, a causa de la complexitat i la singularitat de 
les interaccions entre el relleu i l’atmosfera, el seu estudi és força complicat. 
Aquesta publicació presenta un resum de diversos estudis que volen millorar 
el coneixement que tenim sobre les interaccions de la circulació i la precipi-
tació en aquestes zones de relleu complex. En primer lloc, s’ofereix un estudi 
sobre les precipitacions extremes a diverses escales a la Mediterrània ibèrica i 
les seves causes, entre les quals, l’efecte  orogràfic. En segon lloc, s’estudia com 
la circulació interacciona amb l’orografia costanera i forma l’equivalent de les 
galernes cantàbriques a la Mediterrània, és a dir, corrents de densitat atrapats 
a la costa. Finalment, s’examina, des del punt de vista microfísic, un estudi de 
cas d’interaccions de la precipitació a la vall de la Cerdanya utilitzant mesures 
de radar i disdromètriques obtingudes durant una campanya experimental a 
la zona. Tots aquests estudis destaquen la complexitat de les interaccions entre 
l’atmosfera i el relleu, i la importància d’analitzar-les per entendre millor els 
processos atmosfèrics i, en darrer terme, poder-nos avançar en la predicció de 
tots aquests fenòmens.
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Abreviacions

AEMET Agència Estatal de Meteorologia
°C grau centígrad
CAT Catalunya
CiAM massa d’aire del mestral o cerç
CTD pertorbació atrapada a la costa (de l’anglès coastally trapped disturbance)
D durada
dBz  decibel de reflectivitat (o de Z)
E est
EMA estació meteorològica automàtica
ENE est-nord-est 
ESE est-sud-est
h hora
hPa hectopascal
Id.   número d’identificació
IM Instituto de Meteorologia [de Portugal]
K kelvin
kg kilogram
km kilòmetre
m metre
MED  àrea Mediterrània ibèrica
MedAM massa d’aire mediterrània
min minut
mm mil·límetre
MRR radar meteorològic portàtil (de l’anglès micro rain radar)
MSG Meteosat de segona generació
N nord
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n/d no disponible
NE nord-est
NOAA  Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (de l’anglès National Oceanic 

and Atmospheric Administration)
núm. número
NW nord-oest
P precipitació
p.  pàgina, pàgines
PCP previsió quantitativa de precipitació
RM rècord mundial
RMI rècord a la Mediterrània ibèrica
s segon
S sud
SE sud-est
SMC Servei Meteorològic de Catalunya
SW sud-oest
TrAM massa d’aire de la tramuntana
UHF freqüència ultraalta
UTC temps universal coordinat
vol. volum
W oest
WSW oest-sud-oest
θep temperatura potencial pseudoequivalent
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1. Introducció

La conca mediterrània es caracteritza per una geografia complexa amb diverses ser-
ralades i muntanyes que envolten un mar tancat (figura 1). Una de les implicacions 
principals d’aquest fet és que la circulació atmosfèrica general es veu fortament mo-
dificada en aquest territori. Això s’exemplifica a la perfecció amb els fronts atlàntics 
que, en creuar la península Ibèrica, es veuen altament erosionats i sovint arriben 
molt desgastats a Catalunya. Així, a causa de la rugositat del terreny del nostre país, 
la circulació sinòptica no guia els vents a les capes baixes, sinó que són les circula-
cions mesoescalars i locals, modulades per la circulació a gran escala, les que domi-
nen al territori. Aquest fet no només té implicació en els vents, sinó que afecta també 
altres paràmetres atmosfèrics com són la temperatura, la humitat o la precipitació.

Figura 1. Relleu dels territoris que envolten la conca mediterrània.
Font: Model ETOPO1 del National Geophysical Data Center de la National Oceanic and 
Atmo spheric Administration (NOAA).

Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   11Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   11 1/7/21   11:081/7/21   11:08



12 precipitació i circulacions mesoescalars en zones d’orografia complexa

La distribució d’aquests elements meteorològics és de gran rellevància per a les 
activitats antròpiques. Les condicions climatològiques determinen els diferents eco-
sistemes del país i han delimitat des de l’antiguitat els assentaments humans, la pro-
ducció agrícola i l’estructura del territori. Alguns fenòmens meteorològics que es 
donen tenen una gran incidència en la societat. Per exemple, unes condicions meteo-
rològiques anòmales poden perjudicar fortament sectors com l’agropecuari. A més, 
les inundacions, les ventades o la neu poden comportar pèrdues materials i huma-
nes, així com una aturada en sectors com el de la distribució logística. La meteorolo-
gia pot tenir també un paper fonamental en la seguretat i l’operativitat aeronàutica. 
Si es tenen en compte tots aquests factors, és possible optimitzar la planificació eco-
nòmica de la societat. Són clars, doncs, els beneficis obtinguts d’una bona predicció 
meteorològica i la planificació consegüent. La tesi doctoral que dona lloc a aquest 
article ha contribuït a aprofundir en el coneixement de les interaccions orogràfiques 
i dels models conceptuals i numèrics de predicció, que, d’una banda, han de perme-
tre millorar les estimacions de precipitació en zones d’orografia complexa i, de l’al-
tra, contribuir a la predicció de fenòmens adversos que afecten la seguretat ciutadana.

La disposició geogràfica de Catalunya i el seu relleu fan que el nostre territori 
tingui una gran varietat climàtica. Hi podem trobar fins a set tipus de clima, segons 
la classificació de Köppen basada en la temperatura i la precipitació (IM-AEMET, 
2011):

1. Clima semiàrid (BSk) a les zones baixes de la depressió central de l’Ebre.
2. Clima temperat amb estiu sec i calorós (Csa) a gran part del litoral i el 

prelitoral, així com al sud del Montsec.
3. Clima temperat amb estiu sec i temperat (Csb) a les zones altes de la serra-

lada Prelitoral sud, com la serra de Miralles, Prades, el Montsant i els ports 
de Tortosa-Beseit.

4. Clima temperat sense estació seca i estiu calorós (Cfa) en cotes baixes del 
terç nord del territori.

5. Clima temperat sense estació seca i estiu temperat (Cfb) a les cotes mitja-
nes dels Pirineus i el Prepirineu, a la serralada Transversal i al massís del 
Montseny.

6. Fred sense estació seca i estiu temperat (Dfb) i fred sense estació seca i es-
tiu fresc (Dfc) en àrees d’alta muntanya dels Pirineus.

7. Clima de tundra (ET) a les cotes més altes dels Pirineus.

Aquesta varietat climàtica es produeix, d’una banda, per la latitud a la qual es 
troba el nostre territori, que es pot veure afectat tant per adveccions tropicals com 
polars, i de l’altra, pel relleu tan pronunciat que té, amb diverses serralades que li 
confereixen un fort gradient altitudinal. Així, el canvi de temperatura de l’atmos- 
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fera amb l’altitud provoca que les temperatures mitjanes anuals variïn dels 0 als 
20 graus, amb extrems força marcats a l’estiu i a l’hivern a les zones d’interior. Al 
seu torn, el relleu també influeix força sobre les precipitacions mitjanes del terri-
tori, que presenten també una gran variabilitat (per sota dels 350 mm anuals a la 
plana de Lleida, fins als gairebé 1.800 mm anuals a molts punts dels Pirineus). Tot 
i així, la precipitació anual a Catalunya és molt poc constant i té una gran variabi-
litat interanual.

Precisament, la precipitació és un paràmetre que es veu força modulat per les 
circulacions locals i mesoescalars del vent (Houze, 2012). A mesura que els núvols 
precipitants interactuen amb les muntanyes, les circulacions mesoescalars i la mi-
crofísica de la precipitació són altament influenciades per les característiques del 
terreny. A escala mundial, aquesta influència és molt evident (Roe, 2005). La figu-
ra 2 mostra la precipitació total a la Terra superposada amb una visió idealitzada 
de  la  circulació atmosfèrica global  (figura 2a) i amb els eixos de les principals 
barreres orogràfiques (figura 2b). La circulació atmosfèrica global és el factor prin-
cipal en la distribució mundial de la precipitació i explica molt bé, per exemple, la 
distribució de molts deserts del món. Tanmateix, hi ha un gran nombre de varia-
cions en la distribució mundial de la precipitació —especialment, longitudinals— 
que la circulació global no pot explicar. Moltes poden ser explicades per les grans 
serralades; la precipitació normalment es maximitza allà on els vents predomi-
nants carregats d’humitat impacten sobre la serra, mentre que a sotavent dels 
vents predominants es crea una característica ombra pluviomètrica (Roe, 2005).

Malgrat que la influència de les muntanyes en la precipitació a gran escala és rela-
tivament simple, a escales més petites la relació entre l’orografia i la precipitació és 
molt més complexa (Roe, 2005). En una revisió holística sobre aquesta matèria, Hou-
ze (2012) identificà fins a dotze mecanismes pels quals l’orografia afecta els núvols 
precipitants (figura 3). Aquests mecanismes exemplifiquen com l’orografia comple-
xa modifica la precipitació i, en molts casos, contribueix al fet que s’intensifiqui.

Com hem dit al principi, al llarg d’aquest article es presenten un seguit d’estudis 
fets a la Mediterrània que mostren com interacciona la circulació amb l’orografia i 
quins efectes i implicacions té en el nostre territori. Aquests estudis, que són molt 
diversos entre ells, representen només una petita mostra de la gran varietat de pro-
cessos i d’escales en què el factor orogràfic té un paper important. En primer lloc, 
s’exposa la influència de l’orografia respecte a l’assoliment de precipitacions extre-
mes. En segon lloc, es presenten les galernes mediterrànies, unes pertorbacions 
atrapades a la costa que afecten especialment l’aviació civil i constitueixen un perill 
aeronàutic que cal considerar. I en tercer i darrer lloc, s’analitza la microfísica de  
la precipitació a la vall de la Cerdanya, a partir d’observacions realitzades en una 
campanya experimental, que ens permet veure com les circulacions a petita escala 
modifiquen o no els perfils de precipitació segons el tipus de cristall de neu que cau.
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14 precipitació i circulacions mesoescalars en zones d’orografia complexa

Figura 2. Distribució mundial de la precipitació pel que fa a a) la circulació atmosfèrica glo- 
bal idealitzada i b) a les grans serralades. S’observa que, tot i que la circulació atmosfèrica global 
explica en gran manera la distribució espacial de la precipitació, hi ha moltes zones on aques- 
ta circumstància no es compleix; per exemple, les pluges en les zones de descensos tropicals  
—com el sud-est asiàtic— o deserts en zones de depressions tropicals —com el desert d’Ataca-
ma. Aquestes zones s’expliquen sovint per la presència d’orografia que afecta d’una manera 
important la distribució de la precipitació.
Font: Base de precipitació de la Universitat de Wisconsin-Madison.

a)

b)
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Figura 3.  Mecanismes pels quals l’orografia afecta els nú-
vols precipitants. a) Ascens estable, b) alliberament d’ines-
tabilitat condicional, c) ascens diürn, d) descens nocturn,  
e) ascens sobre terreny poc elevat, f ) procés seeder-feeder,  
g) i h) convecció associada a ones de muntanya, i) i j) efectes 
de bloqueig en la precipitació, k) inhibició de la convecció 
profunda i l) alliberament de la convecció profunda per con-
vergències sobre un turó proper a les muntanyes.
Font: Houze (2012).

Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   15Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   15 1/7/21   11:081/7/21   11:08
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2. Orografia i precipitacions extremes

En el primer estudi hem obtingut les precipitacions extremes per a diferents perío-
des —compresos entre 10 minuts i 2 anys— entre el 1805 i el 2016. La zona d’anà-
lisi és la Mediterrània ibèrica, entesa com totes les comunitats autònomes que li-
miten amb la Mediterrània (Romero et al., 1998). Per a aquest estudi, s’ha utilitzat 
la base de dades completa de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que es 
remunta a 1805. La figura 4 mostra la localització d’aquestes precipitacions extre-

Figura 4.  Distribució geogràfica dels rècords a la Mediterrània ibèrica (RMI) i les localitza- 
cions utilitzades en aquest estudi. En verd, es mostren els nombres d’identificació de l’episodi 
que produí la precipitació extrema (vegeu la taula 1). Els nombres més baixos indiquen escales 
de temps més curtes, i els nombres més alts, més llargues.
Font: Elaboració pròpia.
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18 precipitació i circulacions mesoescalars en zones d’orografia complexa

mes fins al 2016, així com d’altres ocorregudes també a Catalunya i d’altres bases 
de dades, com la del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Així mateix, la tau-
la 1 recull la llista de rècords a la Mediterrània ibèrica (RMI) i els rècords mundials 
(RM) corresponents, a més de la seva relació en percentatge. Val la pena comentar 
que tots aquests rècords van ser batuts l’octubre de 2018 en dos episodis: el 19 d’oc-
tubre, a l’estació de Vinaròs (Castelló), per als rècords entre 10 minuts i 3 hores,  
i el 22 d’octubre, a Alpandeire (Màlaga), per als rècords entre 4 i 6 hores. El 9 d’oc-
tubre del mateix any també es produïren unes tràgiques inundacions a Sant Llo-
renç (Mallorca) i l’estació de la Colònia Sant Pere es quedà a 2,5 mm de superar el 
rècord en 4 hores.

La precipitació total recollida en un punt durant un cert temps és igual al pro-
ducte de la intensitat de la precipitació (que depèn de la velocitat vertical de l’aire, 
de la disponibilitat d’humitat i de l’eficiència de precipitació) i la durada de l’epi-
sodi (Doswell et al., 1996). A escales molt petites —típicament, d’uns pocs minuts 
fins a una hora—, molta de la humitat atmosfèrica local ha de ser alliberada per-
què es produeixin precipitacions extremes, generalment associades a la convecció 
profunda. Aquests episodis requereixen una gran quantitat d’aigua precipitable 
sobre una àrea extensa, així com mecanismes que alliberin forts corrents ascen-
dents com els que hi ha a les tempestes convectives organitzades. En aquests casos, 
no és necessària la intervenció orogràfica per a obtenir precipitacions intenses, tot 
i que aquesta també hi pot influir. En el cas d’escales temporals que van d’algunes 
desenes de minuts fins a unes poques hores, a més de moviments verticals d’aire 
organitzats, per a mantenir intensitats importants de precipitació cal un transport 
constant d’humitat des de fonts properes durant poques hores, o, fins  i  tot, de 
fonts més llunyanes durant uns quants dies. Aquests episodis es localitzen princi-
palment a la Marina Alta i la Safor, al País Valencià. Si comparem els RMI amb els 
RM, l’episodi que s’acosta més als RM es dona en el període d’un dia, el 3 de no-
vembre de 1987, en què es van recollir 817 mm a Oliva (València; episodi #7) 
(Riosalido et al., 1988; Romero et al., 2000), que representa un 44,8 % del RM en 
un dia. Per a escales d’uns quants dies, o més, ja no es requereix una gran quantitat 
de transport d’humitat en poc temps, sinó una entrada d’humitat constant al llarg 
del temps durant molts dies consecutius (Casanueva et al., 2014). Aquest és el 
motiu pel qual la distribució geogràfica dels RMI canvia a la regió de Grazalema.

D’una manera molt interessant, si representem aquestes precipitacions a l’es-
cala log-log, s’obté un bon ajust lineal (figura 5). Això indica que les precipitacions 
extremes segueixen una llei potencial de l’estil log (P) = a + b log (D), on P és la 
precipitació mesurada en mil·límetres i D és la durada en minuts. Aquesta llei po-
tencial s’observa tant en les precipitacions mundials (Galmarini et al., 2004) com 
en les precipitacions a la Mediterrània ibèrica, a Catalunya i a les diferents pro-
víncies de Catalunya. Convé notar que l’exponent en les precipitacions d’àmbit

Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   18Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   18 1/7/21   11:081/7/21   11:08



 orografia i precipitacions extremes 19

Taula 1
Rècords de precipitació observats per a diferents durades de temps a la Mediterrània 

ibèrica, des del 1805 fins al 2016, amb els rècords mundials respectius, i la seva relació

Rècords a la Mediterrània ibèrica (RMI)

Durada Id. Localització
PCP 

(mm)
Data Localització

PCP 
(mm)

Relació 
(%)

10 min 1 Coves de Nerja, Màlaga 41,6 21 set. 2007 n/d n/d n/d

20 min 1 Coves de Nerja, Màlaga 74,2 21 set. 2007 Romania 206 36,0

30 min 2 Sineu, Illes Balears 87,8 12 oct. 2012 Xina 280 31,4

60 min 3 Puerto Lumbreras, Múrcia 119,6 28 set. 2012 Xina 401 29,7

2 hores 4 Xàtiva, València 160,0 10 set. 1993 Xina 489 32,7

3 hores 5 Alpandeire, Màlaga 194,4 28 set. 2012 EUA 724 26,9

4 hores 6 Huércal-Overa, Almeria 216,3 28 set. 2012 n/d n/d n/d

5 hores 6 Huércal-Overa, Almeria 248,3 28 set. 2012 n/d n/d n/d

6 hores 6 Huércal-Overa, Almeria 275,0 28 set. 2012 Xina 840 32,7

9 hores 7 Oliva, València 306,4* 3 nov. 1987 illa de la Reunió 1.087 28,2

12 hores 7 Oliva, València 408,5* 3 nov. 1987 n/d n/d n/d

18 hores 7 Oliva, València 612,8* 3 nov. 1987 illa de la Reunió 1.589 38,6

1 dia 7 Oliva, València 817,0 3 nov. 1987 illa de la Reunió 1.825 44,8

2 dies 8 Xàbia, Alacant 878,0 1-2 oct. 1957 Índia 2.493 35,2

3 dies 8 Xàbia, Alacant 978,0 1-3 oct. 1957 illa de la Reunió 3.929 24,9

4 dies 8 Xàbia, Alacant 978,0 1-3 oct. 1957 illa de la Reunió 4.869 20,1

5 dies 8 Xàbia, Alacant 978,0 1-3 oct. 1957 illa de la Reunió 4.979 19,6

6 dies 8 Xàbia, Alacant 978,0 1-3 oct. 1957 illa de la Reunió 5.075 19,3

7 dies 9 Grazalema, Cadis 1.023,2 14-20 des. 1958 illa de la Reunió 5.400 18,9

8 dies 9 Grazalema, Cadis 1.099,2 14-21 des. 1958 illa de la Reunió 5.510 19,9

9 dies 9 Grazalema, Cadis 1.226,2 14-22 des. 1958 illa de la Reunió 5.512 22,2

10 dies 9 Grazalema, Cadis 1.273,6 13-22 des. 1958 illa de la Reunió 5.678 22,4

11 dies 9 Grazalema, Cadis 1.277,2 12-22 des. 1958 illa de la Reunió 5.949 21,5

12 dies 9 Grazalema, Cadis 1.280,0 12-23 des. 1958 illa de la Reunió 5.949 21,5
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Taula 1 (Continuació)
Rècords de precipitació observats per a diferents durades de temps a la Mediterrània 

ibèrica, des del 1805 fins al 2016, amb els rècords mundials respectius, i la seva relació

Rècords a la Mediterrània ibèrica (RMI)

Durada Id. Localització
PCP 

(mm)
Data Localització

PCP 
(mm)

Relació 
(%)

13 dies  9 Grazalema, Cadis 1.282,2 11-23 des. 1958 illa de la Reunió 6.072 21,1

14 dies  9 Grazalema, Cadis 1.282,2 11-23 des. 1958 illa de la Reunió 6.082 21,1

15 dies  9 Grazalema, Cadis 1.284,8 9-23 des. 1958 illa de la Reunió 6.083 21,1

20 dies  9 Grazalema, Cadis 1.454,1 3-23 des. 1958 n/d n/d n/d

31 dies 10 Cortes de la Frontera, Màlaga 1.674,0
18 nov. - 18 des. 
1989

Índia 9.300 n/d

2 mesos 10 Cortes de la Frontera, Màlaga 2.420,0
des. 1995 - gen. 
1996

Índia 12.767 19,0

3 mesos 11 Grazalema, Cadis 2.866,8 gen.-març 1947 Índia 16.369 17,5

4 mesos 11 Grazalema, Cadis 3.093,1 gen.-abr. 1947 Índia 18.738 16,5

5 mesos 12 Grazalema, Cadis 3.317,4
nov. 1935 - març 
1936

Índia 20.412 16,3

6 mesos 12 Grazalema, Cadis 3.791,7
nov. 1935 - abr. 
1936

Índia 22.454 16,8

9 mesos 12 Grazalema, Cadis 4.250,6
oct. 1935 - juny 
1936

n/d n/d n/d

18 mesos 12 Grazalema, Cadis 7.096,1
nov. 1935 - abr. 
1937

n/d n/d n/d

Id.: cada rècord té un número d’identificació per relacionar-lo amb la figura 4.
n/d: no disponible.
Font: Elaboració pròpia.

mundial és 0,5, mentre que en les àrees mesurades del vessant mediterrani ibèric 
—tret de la província de Tarragona— és 0,4, aproximadament. A Tarragona, 
l’exponent és molt més baix (0,33), la qual cosa indica que té unes condicions més 
àrides i una variabilitat de precipitació més elevada, tal com s’exposa a González 
i Bech (2017).

Així, després de caracteritzar la distribució espacial i l’escalat regional i estacio- 
nal dels rècords de precipitació tant a Espanya (analitzat a González i Bech, 2017) 
com a la Mediterrània ibèrica i a Catalunya, s’observa que les principals caracterís-
tiques que influeixen en les precipitacions extremes i que afecten l’escalat són les 
següents:
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a)  el contingut d’humitat a l’atmosfera (per exemple, aigua precipitable) per 
a escales curtes de temps,

b) el transport constant d’humitat per a escales llargues de temps,
c) la proximitat al mar i
d)  l’orografia complexa.

Pel que fa a l’orografia complexa, s’ha vist que a escales molt curtes l’efecte pot ser 
menys important que la convecció mateixa, ja que alguns episodis (per exemple, #2) 
s’esdevenen lluny d’aquesta orografia. Per a escales d’un o més dies, l’orografia com- 
plexa és present en tots els episodis, però també es troba en episodis més curts.

Figura 5. Rècords pluviomètrics observats en períodes temporals diferents al 
món (cercles negres), a l’àrea mediterrània ibèrica (cercles vermells) i a Catalunya 
(cercles blaus). Les línies contínues corresponen a l’ajust potencial.
Font: Elaboració pròpia.
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3. Les galernes mediterrànies

Les galernes són pertorbacions atrapades a la costa (CTD, de l’anglès coastally  
trapped disturbances). De fet, són un cas particular de pertorbacions orogràfiques 
atrapades que es troben a la baixa atmosfera «lateralment confinades contra una 
barrera muntanyosa, horitzontalment, per la força de Coriolis, i verticalment, per 
una estratificació estable» (Reason, 1994). La CTD típica presenta escales de l’or-
dre de 1.000 km, al llarg de la costa, i de 100 km, de manera perpendicular a la 
costa; té un temps de vida comprès entre 2 i 6 dies, i la seva presència implica ha-
bitualment una inversió del camp de vent típic, així com boira i estrats (Reason i 
Steyn, 1990). Pròpiament, les galernes s’associen a la mar Cantàbrica (Arasti, 
2001) i són la forma comuna de CTD a la península Ibèrica, si bé les CTD també 
han estat descrites a les costes de Màlaga (Sánchez-Laulhé i Polvorinos, 1995).

En aquest estudi mostrem les circulacions mesoescalars a la Mediterrània 
nord-occidental amb moltes característiques similars a les CTD clàssiques, però 
que presenten escales temporals i espacials més curtes (González et al., 2018). 
D’una manera específica, les CTD mediterrànies examinades tenen escales horit-
zontals que no superen els 200 km al llarg de la costa i els 50 km perpendiculars a 
la costa, i presenten un temps de vida d’hores en comptes d’uns quants dies. A més 
a més, aquestes CTD no porten associades boira o estrats baixos que finalment 
creen el contrast de densitat que força la creació de les CTD a les costes americanes 
(Rahn i Parish, 2008). Tot i així, aquests episodis produeixen canvis sobtats en la 
direcció i la força del vent que els models numèrics de predicció operatius no solen 
simular bé.

Com que les CTD són un fenomen que no s’ha estudiat mai a les costes catala-
nes, primerament cal conèixer-ne la distribució climatològica per tal de poder 
caracteritzar els aspectes més rellevants d’aquest tipus d’episodis a la zona on te-
nen més afectació, que és l’aeroport de Barcelona. Per realitzar aquesta climatolo-
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gia, s’han seleccionat els casos entre 2010 i 2016, en què les ratxes de vent (definides 
com la mitjana mòbil màxima en 3 segons durant 10 minuts) a l’estació meteoro-
lògica automàtica (EMA) 0201D, situada al centre meteorològic d’AEMET a Bar-
celona, superaren els 14 m s−1 (50 km h−1) quan la direcció estava compresa entre 
els 20° i els 100° (entre NE i E). Per tal de filtrar els vents sinòptics de NE i quedar- 
nos només amb els vents associats als sistemes de tramuntana-mestral, a l’EMA de 
Reus havia de bufar un vent entre 180° i 360° (associat al ponent o al mestral). Fi-
nalment, es va dur a terme una inspecció visual de les dades observacionals (tem-
peratura, humitat i vent) a l’estació de Barcelona, per tal de comprovar la presèn-
cia d’un canvi sobtat de massa d’aire i així poder acceptar o rebutjar cada cas d’una 
manera individual. Es va escollir el llindar de 14 m s−1 per filtrar les entrades de NE 
suficientment fluixes perquè tinguéssim dubtes en la seva classificació i ens que-
déssim amb les que tenen conseqüències operacionals.

L’estudi climatològic mostra que les galernes a Catalunya es formen durant els 
episodis de tramuntana-mestral, quan, a causa de la força de Coriolis, la tramun-
tana gira en direcció anticiclònica (Campins et al., 1995) i origina, d’una manera 
recurrent, línies de convergència al NE de la costa catalana i de la mar Balear en 
trobar-se amb el mestral, un aire relativament càlid i sec (Pascual i Callado, 2002) 
(figura 6). Aquesta línia de convergència no sempre és estàtica i ocasionalment es 
mou cap al sud i arriba a Barcelona en forma d’entrada brusca i reforçada del NE. 
Aquestes entrades de NE poden arribar fins als 70 km h−1, o més, i a vegades ocor-
ren sense cap mena de nuvolositat que les identifiqui, amb la qual cosa esdevenen 
un perill meteorològic per als avions durant l’enlairament i l’aterratge a l’aeroport 
de Barcelona (González i Pascual, 2013). Els pilots d’avió preguntats descriuen 
aquest fenomen com un canvi brusc de vent de cua a cara que ocorre entre els 2.000 
i els 3.000 peus, consistent amb les mesures de Campins et al. (1995).

Destaquem primerament que la tramuntana bufa més sovint en el semestre 
fred de l’any, quan la circulació sinòptica associada al corrent en jet polar es mou 
a latituds més baixes. Tanmateix, com podem observar a la figura 7, la majoria 
d’episodis ocorren entre febrer i octubre. Això suggereix un comportament esta-
cional centrat en l’estació càlida. Destaca, a més a més, que les CTD ocorren d’una 
manera més habitual a la primavera que a l’estiu central, la qual cosa es deu a l’es-
tacionalitat de la tramuntana. D’altra banda, s’observa que l’arribada de les CTD  
a Barcelona s’esdevé habitualment a la tarda i al vespre. Tots dos factors suggerei-
xen que l’escalfament de la Terra és un ingredient clau perquè les CTD es desen-
volupin.

A continuació mostrem un estudi de cas en què s’ha usat el model HARMONIE- 
AROME per a analitzar els forçaments que generen les CTD (González et al., 
2018). El 28 de maig de 2013, un tàlveg ben definit amb un nucli fred sobre el 
nord de França es va estendre fins a la península Ibèrica i va formar un front ben
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Figura 6. Àrea d’estudi amb la situació dels llocs mencionats en aquesta part, així com el 
model conceptual del sistema tramuntana-mestral. Les línies grogues mostren els fluxos prin-
cipals al voltant de les muntanyes; la «A» vermella i la «L» blanca indiquen el dipol orogràfic de 
pressió, i la línia discontínua vermella indica la línia de convergència recurrent.
Font:   Modificat a partir de González et al. (2018).

delimitat. Darrere del front, el sistema de vents tramuntana-mestral es va desen-
volupar. El camp de pressió a nivell del mar es va veure pertorbat sobre els Pirineus 
i generà el característic dipol orogràfic de pressió a cada costat de la serralada.

A la figura 8 es reprodueix l’evolució de l’episodi a partir de les  imatges de 
satèl·lit del canal HRVIS del Meteosat de segona generació (MSG), juntament amb 
les simulacions del model HARMONIE. Les imatges de l’HRVIS (figura 8a) mos-
tren força nuvolositat a les 12:00 h UTC sobre una gran àrea de la Mediterrània 
nord-occidental, principalment a l’interior, i cèl·lules obertes sobre els Pirineus  
occidentals, associades amb la massa d’aire fred. Tot i que no hi ha gaires ombres,
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Figura 7. Histograma de les entrades de NE per a) any, b) mes i c) hora 
local.
Font: Elaboració pròpia.

ja que el sol és a prop del seu zenit, es pot observar la presència d’un filament de 
núvols en forma de corda més desenvolupats que la resta. Aquests núvols coinci-
deixen amb una zona de forta convergència en forma d’arc que l’HARMONIE si-
mula (figura 8b), i que està relacionada amb un canvi abrupte de temperatura 
pseudoequivalent que arriba a valors de fins a 10 K en uns pocs kilòmetres. Aquests 
canvis tan abruptes en la temperatura potencial pseudoequivalent (θep) indiquen 
la presència de fronteres que delimiten masses d’aire, i que es troben allà on es 
generen les zones de convergència en forma de corda (figura 8b). La figura 8c mos-
tra la presència d’una pertorbació en forma de dipol mesoescalar del camp d’altu-
ra geopotencial a 1.000 hPa, i una asimetria en el patró de vents entre la tramunta-
na i el mestral, consistent amb els estudis previs de Bénech et al. (1998) i Koffi et al. 
(1998), respectivament.

D’acord amb la simulació de l’HARMONIE, tres masses d’aire col·lideixen i 
formen una zona de convergència en forma de «Y» sobre Catalunya. La figura 9 
mostra la temperatura a 1.000 hPa i la humitat específica de cada massa d’aire a les 
16:00 h UTC. Ambdues variables defineixen la θep representada a la figura 8e. L’es-
cala de colors contínua d’aquestes variables realça el canvi abrupte que s’esdevé a 
les fronteres entre les masses d’aire. Així, la massa d’aire de la tramuntana (TrAM) 
és freda i seca, amb una temperatura al voltant dels 287 K i una humitat específica 
per sota dels 7 g kg−1. Aquesta massa d’aire està relacionada amb forts vents del 
nord que generen la tramuntana. D’altra banda, la massa d’aire del mestral o el 
cerç (CiAM) és molt seca (per sota dels 4 g kg−1) i càlida (293 K), particularment, 
a la sortida de l’Ebre. La massa d’aire restant situada sobre la mar Mediterrània és 
la massa d’aire mediterrània (MedAM), descrita per primera vegada en el treball 
clàssic de Jansà (1959). La MedAM és la massa d’aire més representativa durant
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l’estació càlida sobre aquesta mar, quan l’aire a capes baixes queda relativament 
estancat, i es caracteritza per una gran quantitat d’humitat a nivells baixos amb 
valors que sobrepassen els 9 g kg−1, i per temperatures que són lleugerament més 
altes que les de la TrAM. Si considerem que la flotabilitat de la MedAM és zero, 

Figura 8. Evolució de l’episodi del 28 de maig de 2013 a les 12:00 h, les 16:00 h i les 18:00 h UTC. 
Els panells a), d) i g) mostren les imatges del canal HRVIS de l’MSG (les fletxes grogues indi-
quen el mesofront). Els panells b), e) i h) mostren la temperatura pseudoequivalent (colors), la 
temperatura potencial (línies negres) i les zones de convergència per sobre de 0,3 · 10−3 s−1 (en 
gris) simulades. Els panells c), f ) i i) mostren la direcció del vent (fletxes), la velocitat (colors) i 
el geopotencial a 1.000 hPa (línies negres) simulat. Les elevacions sobre els 1.000 m s’han om-
brejat en negre.
Font: González et al. (2018).
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Figura 9. a) Temperatura potencial i b) humitat  específica  simulada per  l’HARMONIE  
el 28 de maig de 2013 a les 16:00 h UTC a 1.000 hPa. El punt blau indica la posició de la ciutat 
de Barcelona.
Font: González et al. (2018).

la TrAM té flotabilitat negativa perquè presenta temperatures potencials més bai-
xes, mentre  que  la  CiAM  té  flotabilitat  positiva  perquè  presenta  temperatu- 
res poten cials més elevades. En general, els canvis en la humitat contribueixen més  
a la θep que els canvis en la temperatura. Així, la TrAM i la CiAM tenen valors bai-
xos de θep, a diferència de la MedAM, que presenta valors alts.

Les imatges de l’HRVIS a la figura 8d mostren la TrAM en forma de mesofront 
avançant en contra de la MedAM i la CiAM a les 16:00 h UTC. En les seccions 
transversals paral·leles a la costa (no es mostra) l’HARMONIE presenta una di-
ferència tèrmica d’uns 3 °C entre la TrAM i la MedAM, la qual cosa suggereix que 
el flux és forçat pel contrast tèrmic en forma de corrent de densitat, on la TrAM 
actua com una bossa d’aire fred escampant-se per la Mediterrània. A partir de les 
16:00 h UTC, sobre el front de la tramuntana, l’HARMONIE simula un reforça-
ment del vent al voltant de la costa, mentre que, a mesura que s’endinsa cap al mar, 
el flux s’afebleix, tal com faria una CTD. Darrere del front de la tramuntana, el 
vent és fort i s’orienta paral·lel a la costa dirigint-se cap al SW (figura 8f ). Tot i així, 
simula un petit component cap a terra que pot estar associat a l’efecte de curvatura 
de la força de Coriolis —consistent amb els estudis previs de Campins et al. (1995)—, 
o bé al flux tèrmic cap a terra. Aquest petit component cap a terra serà un element 
clau en la generació de les CTD.

D’acord amb les dades observacionals, a les 15:20 h UTC va arribar a Barcelo-
na una entrada del NE. En pocs minuts, el vent va girar i es va intensificar fins  
a assolir ratxes de 18,8 m s−1 (67,7 km h−1), i la temperatura va baixar 3,8 °C en  
10 minuts i 6 °C en 30 minuts. Tanmateix, l’HARMONIE a les 16:00 h UTC situa 
el front encara al nord de Barcelona, amb una hora de retard respecte a les obser-
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vacions. Per bé que hi ha diferències importants, com ara la velocitat del front, 
podem observar que, en general, l’HARMONIE reprodueix bé el seu moviment, la 
qual cosa significa que és capaç de simular els mecanismes de forçament clau de 
l’episodi, tot i que alguns poden estar subestimats.

Les anàlisis d’escala efectuades indiquen una gran estabilitat en capes baixes 
amb un bloqueig total per la serralada Prelitoral i un bloqueig parcial per la serra-
lada Litoral. Els valors per a la serralada Litoral són molt propers als valors de 
màxima resposta al bloqueig descrits per Overland i Bond (1995) que es donen 
quan Fm ~ 1 i B > 1. L’anàlisi de forçaments efectuats mostra que el front de la 
TrAM és accelerat, principalment, per la força bàrica cap al SW seguint el fort 
gradient de pressió que es dona en el front del corrent de densitat. Els components 
advectius i del residu compensen part del forçament bàric. Per tant, el balanç es-
devé antitríptic (Schaefer i Doswell, 1980). Aquesta anàlisi suggereix que els força-
ments a nivells baixos durant aquest episodi són molt similars als de la CTD estu-
diada per Rahn i Parish (2008) a la costa californiana, per bé que les causes inicials 
són molt diferents; així, mentre que la CTD mediterrània és originada pel flux fred 
de la tramuntana, la CTD analitzada per Rahn i Parish (2008) és provocada pel 
refredament radiatiu d’ona llarga a la regió ennuvolada. Tots aquests indicis ens 
porten a concloure que aquest episodi és consistent amb un corrent de densitat 
ageostròfica que queda atrapat a la costa.

Aquest estudi de cas, juntament amb d’altres, ens donen una idea de com es 
formen i es comporten les galernes a la Mediterrània nord-occidental (González  
et al., 2018). Les CTD en aquesta zona s’esdevenen quan un flux sinòptic del nord 
amb un nombre de Froude baix és desviat pels Pirineus i és dirigit cap a la Medi-
terrània, que genera el sistema de vents tramuntana-mestral. En aquest sistema es 
desenvolupen almenys dues masses d’aire amb característiques diferents: una de 
més càlida al sud i una altra de més freda al nord. Si entre la frontera de la massa 
d’aire fred i la massa d’aire càlid s’assoleix un gradient de temperatura suficient, la 
massa d’aire fred comença a fluir en forma de corrent de densitat. Degut a la me-
sobaixa que es desenvolupa a sotavent dels Pirineus i a la força de Coriolis, la mas-
sa d’aire fred tendeix a corbar-se anticiclònicament i genera un component  
de vent en direcció a terra que pot ser bloquejat per l’orografia si la flotabilitat de 
la massa d’aire fred és molt baixa, i esdevenir una CTD. Les CTD ocorren quan  
B > 1 i Fm ~1, valors descrits per Overland i Bond (1995) com els que presenten una 
resposta més gran al bloqueig orogràfic. L’origen de l’aire fred pot ser molt divers. 
Hem trobat que es pot originar tant per la mateixa tramuntana, com per un cor-
rent convectiu fred o front de ratxa o, fins i tot, pel mateix refredament (o manca 
d’escalfament) diabàtic de l’aire més humit al nord de la frontera. L’aire càlid 
també té orígens diferents; pot ser generat pel mateix mestral o per l’aire càlid i 
humit d’origen mediterrani.
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El model conceptual de les CTD es descriu a la figura 10. Malgrat que tots els 
casos presenten orígens molt diferents de la massa d’aire fred, la interacció entre el 
corrent de densitat i l’orografia al llarg de la serralada Litoral és similar, creant un 
balanç antitríptic allà on el vent és accelerat ageostròficament. Per  tant, aquest 
mecanisme que accelera les CTD a la Mediterrània nord-occidental és molt simi-
lar a les CTD estudiades a la costa de Califòrnia. Tanmateix, el temps sensible que 
produeixen ambdós fenòmens és molt diferent. Com que les CTD a la Mediterrà-
nia nord-occidental porten aire relativament fred i sec sobre un mar càlid, no es 
formen les boires i els estrats típics de les CTD a la zona de Califòrnia, si bé en certs 
casos la nuvolositat es pot incrementar. En canvi, els perills principals de les CTD 
analitzades són els efectes que tenen en les operacions aeronàutiques, especial-
ment a l’aeroport de Barcelona, atesa la seva situació. A més a més, aquestes entra-

Figura 10. Model conceptual de CTD a la Mediterrània nord-occidental que mostra la mas-
sa d’aire de la tramuntana (TrAM), la massa d’aire del mestral (CiAM), la massa d’aire medi-
terrània (MedAM) i la interacció orogràfica per a a) el patró A, b) el patró B i c) un nou patró 
identificat recentment però no estudiat encara.
Font:  Modificat a partir de González et al. (2018).

Corrent  

convectiu fred
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des del NE estan associades a una disminució sobtada de la temperatura, junt amb 
un augment de la humitat. Aquests fenòmens ocorren al llarg de tot el mesofront, 
però l’efecte és més gran a la costa, on el vent queda localment accelerat per l’oro-
grafia, sobretot, a l’àrea de Barcelona, on suposem que els efectes d’obertura que 
produeix la desembocadura de la vall del riu Llobregat poden tenir un cert paper 
en la magnificació de l’episodi (per a més informació, llegiu la discussió de les in-
fluències de vall en les CTD a Reason et al., 2000).
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4. Circulacions de muntanya i efectes  
en la precipitació hivernal

El tercer estudi es desenvolupa entre el desembre de 2016 i el maig de 2017, quan 
es va dur a terme a la vall de la Cerdanya (Pirineus orientals) una campanya de 
mesures de camp per a la investigació de tres fenòmens meteorològics que s’esde-
venen a les zones de muntanya: les piscines d’aire fred (cold air pools), les ones de 
gravetat i les precipitacions orogràfiques. La campanya, anomenada «Cerdanya- 
2017», va implicar un esforç conjunt de diversos grups d’investigació de l’Eurore-
gió Pirineus-Mediterrània i va suposar la instal·lació d’instruments diversos per al 
mesurament intensiu d’aquests fenòmens: estacions meteorològiques automàti-
ques (EMA), repartides per tota la vall, i un punt principal d’observació situat a 
l’aeròdrom de Das, on es van col·locar la major part d’instruments especials. Es 
van instal·lar, entre d’altres (figura 11), diversos pluviòmetres disposats al voltant 
de la vall, un disdròmetre òptic Parsivel per a mesurar el tipus i la mida de les gotes, 
i un radar meteorològic portàtil Micro Rain Radar (MRR) que funciona com a 
perfilador vertical.

L’àrea d’estudi, la Cerdanya, se situa en una àmplia vall o fossa (d’uns 15 km 
en el seu eix menor) dels Pirineus orientals que té una orientació ENE-WSW, a 
diferència de la majoria de valls pirinenques, amb orientació N-S (figura 12). La 
part més profunda de la vall, on foren col·locats els instruments, es troba a 1.100 m 
d’altitud i s’estreny cap a l’E-SE, envoltada al NW i al SE per muntanyes per sobre 
dels 2.000 m i fins als 2.900 m d’altitud. Per tant, és una vall bastant tancada en 
quasi totes les direccions. Diverses valls més petites drenen l’àmplia vall de la Cer-
danya i a l’hivern és habitual que es produeixin fortes inversions al fons de la vall 
(Miró et al., 2018; Pagès et al., 2017).

La vall de la Cerdanya presenta un gradient notable de precipitació en funció de 
l’altitud. Mentre que a la part interna de la vall s’assoleixen només uns 600 mm any−1, 
a les muntanyes dels voltants la precipitació pot excedir els 1.400 mm any−1 (Xer-
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Figura 11. a) Conjunt d’instruments instal·lats a Das durant la campanya 
experimental, b) disdròmetre òptic Parsivel i c) radar meteorològic portàtil 
Micro Rain Radar.
Font:  Fotografies gentilesa de Joan Bech.

cavins, 1985). Aquest efecte es coneix com l’ombra pluviomètrica de la Cerdanya. 
L’estació plujosa a la Cerdanya és l’estiu, a diferència de la majoria d’àrees medi-
terrànies del voltant, on quasi tota la pluja de l’any es recull a la tardor (mapes no 
publicats d’AEMET). Els patrons de les nevades també mostren una dependència 
clara segons l’altitud de l’estació; així, les estacions de la vall interna tenen menys 
de vint dies de nevada a l’any en comparació amb els més de quaranta de les mun-
tanyes dels voltants, especialment, a la serralada nord, que queda més exposada als 
vents hivernals del nord (Xercavins, 1985). Històricament, l’hivern s’ha considerat
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Figura 12. a) Localització i mapa topogràfic de la vall de la Cerdanya; b) els pluviòmetres de la 
xarxa «Cerdanya-2017» estan senyalats com a cercles (en taronja, els de balancí, i en groc, els de 
pesada). El cercle buit vermell indica la posició del centre principal de mesura a Das.
Font:  Modificat a partir de González et al. (2019).

l’estació seca a la Cerdanya; no obstant això, la subestimació hivernal de la preci-
pitació sòlida en la majoria de pluviòmetres (Rasmussen et al., 2012) suggereix que 
aquestes dades poden estar esbiaixades.

Durant la campanya experimental «Cerdanya-2017», diverses tempestes hi-
vernals foren observades intensivament. Definim els episodis com a grups de pre-
cipitació contínua o discontínua amb característiques similars, o relacionats amb 
un mateix fenomen meteorològic (per exemple, el pas d’un front), i separats per 
almenys 3 hores. En concret, es van observar quaranta-dos episodis de precipita-
ció. Per a analitzar-los, es van utilitzar les dades recollides per l’MRR, que va fun-
cionar al llarg de tota la campanya, i, quan estigueren disponibles, les dades del 
Parsivel, que tingué diferents períodes de funcionament. Com a suport a l’anàlisi 
dels diferents episodis, es van fer servir les mesures obtingudes per les diverses 
EMA, pel ceilòmetre i pel radiòmetre.

Del total d’episodis, sis han estat classificats com a episodis de nevada, és a dir, 
sense cap mena de precipitació líquida, mentre que quinze més han estat registrats 
com a situacions de pluja. Quan la reflectivitat no arribava a l’interval de menor 
altitud en l’MRR, l’episodi es classificà com a virga. Els episodis restants han estat 
classificats com a mixtos o de transició entre pluja i neu, o viceversa. Com és pre-
visible, els episodis de nevada dominen al gener i el febrer, mentre que els de pluja 
ho fan en els mesos de març i abril. Tanmateix, es donaren sovint episodis tardans 
de neu, que es produïren fins ben bé al final de la campanya; en concret, l’últim 
episodi de neu tingué lloc del 25 al 27 d’abril. Cal destacar que en aquests episodis, a 
diferència dels primerencs de gener, la neu s’esdevé quasi sempre en episodis mix-
tos de pluja i neu a causa del pas de fronts que modifiquen d’una manera important 
la temperatura a nivells baixos.
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Molts dels episodis consistiren en precipitacions intermitents o en episodis 
curts, i només set d’ells van ser episodis de precipitació contínua; la majoria 
d’aquests últims es produïren al gener. Cap a l’abril es començaren a observar xà-
fecs curts de tarda, típics de la convecció primaveral. Pel que fa a la profunditat de 
la precipitació, també s’observen diferències entre l’inici i el final de la campanya. 
A l’inici és més fàcil veure precipitacions poc profundes que s’originen per sota 
dels 2.500 m sobre el terra; en canvi, al final de la campanya tendeixen a dominar 
estructures altes on la precipitació comença molt per sobre dels 3.000 m, que ens 
permet mesurar amb l’MRR.

D’aquests episodis mostrem breument l’estudi de cas del 24-25 de març de 2017. 
Aquest episodi es caracteritzà per una depressió freda profunda aïllada de la circu-
lació general i localitzada a l’oest de la península Ibèrica amb un nucli fred a −33 °C. 
A nivells baixos, a part de la depressió principal, l’estructura més important fou la 
depressió secundària i els fronts associats a la baixa que es formaren a Algèria du-
rant els dies anteriors i que el 24 de març es dirigiren cap al nord creuant la Medi-
terrània occidental davant el pas del tàlveg de la depressió en alçada. A mesura que 
la depressió avançà cap al nord organitzà un flux càlid i humit del SE a nivells 
baixos que incidí quasi perpendicularment sobre la serralada dels Pirineus la nit 
del 24 al 25 de març. El radiosondatge que s’efectuà durant aquest episodi indica 
un perfil condicionalment inestable i força humit.

La figura 13 mostra l’evolució d’aquest episodi a la vall de la Cerdanya. Aquest 
episodi es caracteritza per una gran variabilitat en temperatura i hidrometeors. L’ini-
ci de l’episodi fins a les 16:30 h UTC del 24 de març es caracteritza per l’arribada de 
l’estructura nuvolosa associada al front càlid de la baixa. Aquesta arribada és obser-
vada pel ceilòmetre i per l’MRR com una disminució progressiva de la base dels 
núvols i de la precipitació que a primeres hores es veu en forma de virga. La precipi-
tació en superfície s’inicia a les 12:00 h UTC en forma de neu i la reflectivitat s’inten-
sifica poc abans de les 15:00 h UTC, hora a partir de la qual es comencen a observar 
partícules de precipitació força grans. Aquesta hora coincideix, també, amb una 
disminució de l’altitud de creixement de partícules, que se situa entre els −10 °C i  
els −20 °C, zona òptima per a la creació de dendrites, partícules que són fàcilment 
agregables. L’augment de la mida de les partícules de precipitació degut a l’agregació 
pot explicar l’increment de la reflectivitat radar. El perfilador UHF mostra durant 
aquesta fase un desacoblament molt marcat entre l’atmosfera lliure molt ventosa i el 
fons de la vall en calma, que disminueix gradualment des dels 2.500 m d’altitud, 
aproximadament, fins als 1.400 m. El radiòmetre registra un augment progressiu de 
la temperatura per sobre dels 1.000 m associat al front càlid. Destaca, en canvi, el 
descens de la temperatura que s’esdevé a nivells baixos durant el pas del front. Hipo-
tetitzem que aquest refredament a nivells baixos durant el pas del front càlid es deu 
a l’absorció de calor latent per mitjà de la sublimació de la precipitació sòlida.
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Figura 13. Evolució de l’episodi del 24-25 de març de 2017 observat per l’MRR i el Parsivel.  
a) Reflectivitat MRR (sobre la línia negra contínua horitzontal) i Parsivel (sota la línia negra) en 
dBZ, temperatura observada pel radiòmetre (línies negres) en graus centígrads i altura de la 
base dels núvols observada pel ceilòmetre; b) amplada espectral de l’MRR; c) velocitat Doppler 
de l’MRR; d) tipus d’hidrometeor observat per l’MRR (sobre la línia negra) i Parsivel (sota la 
línia negra) i velocitat mesurada pel Parsivel (sota la línia negra) en m s−1; e) concentració de 
partícules en funció del diàmetre del Parsivel en m−3 mm−1. S’anoten diversos processos obser-
vats durant l’episodi. Les altures representades en a, b, c i d són sobre el nivell de terra.
1. Agregació dendrítica; 2. front càlid; 3. refredament per sublimació; 4. apantallament; 5. pluja; 
6. turbulència; 7. transport de gotes.
Font: Elaboració pròpia.
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La fase de l’episodi que va des de les 16:30 h UTC del dia 24 de març fins a les 
8:00 h UTC del 25 de març es caracteritza per la naturalesa líquida dels hidrome-
teors en superfície. Aquesta fase s’inicia amb un ascens de temperatura molt sobtat 
que produeix que la fase dels hidrometeors canviï de sòlid a líquid i que coincideix 
amb la finalització de les calmes al fons de la vall i amb una entrada de vent del NE. 
En gran part d’aquesta fase, la base del núvol se situa pròxim a la isoterma 0. S’ob-
serva, en els perfils de velocitat Doppler, com sota la isoterma 0 tendeix a créixer la 
velocitat de les gotes de pluja a mesura que cauen i es desfan a la zona de desgel.  
A partir de les 20:00 h UTC, cal destacar també un augment de la turbulència a 
diferents altituds i que durà fins a les 06:00 h UTC. En aquest període, les partícu-
les que arriben a terra són, en general, petites i no superen els 4 cm; disminueixen de 
mida en els períodes en què la precipitació s’interromp, ja que segurament arriben 
només partícules petites transportades pel vent des de núvols propers. Durant la 
fase líquida s’observa també una signatura característica del radiòmetre: la presèn-
cia d’un biaix càlid de temperatura en els moments de pluja més intensa; aquest 
biaix és un artefacte del radiòmetre degut a l’emissió de l’aigua líquida en freqüèn-
cies similars a les usades pel radiòmetre (Knupp et al., 2009).

Finalment, a partir de les 8:00 h del dia 25 torna de nou a nevar sobre Das. Ja 
des de força abans, concretament, des de les 2:00 h UTC, es comença a notar l’en-
trada gradual del front fred, ja que la temperatura en tot l’estrat comença a dismi-
nuir. A diferència del front càlid, aquest cop la temperatura a nivells baixos es 
comporta d’una manera similar que als nivells alts i cap a les 7:00 h UTC es produ-
eix un canvi sobtat de vent que passa a bufar del W-SW. Com hem comentat, cap 
a les 8:00 h UTC, la cota de neu es desploma a nivell de terra i en el Parsivel es 
tornen a observar partícules grans corresponents a flocs de neu agregats. La preci-
pitació en aquesta fase sembla que es forma entre els −10 °C i els −20 °C, zona 
òptima per a la creació de dendrites, la qual cosa és consistent amb la creació 
d’agregats. La turbulència disminueix novament durant aquesta fase. Tot i així, a 
vegades es donen petites zones de turbulència més elevada que es relacionen amb 
una velocitat de caiguda més gran i amb un creixement de la mida de les partícules, 
segurament degut a l’agregació mecànica de les dendrites.

Aquest estudi de cas i d’altres, com el de González et al. (2019), mostren la 
quantitat i la complexitat dels fenòmens que es produeixen en una vall tancada 
com la Cerdanya. Per exemple, en predicció operativa sovint es diu que durant el 
pas d’un front càlid les nevades poden ser intenses perquè l’aire fred s’estanca al 
fons de les valls i costa més de reemplaçar. En aquest estudi hem vist que l’efecte  
de la sublimació de la neu en refredar les capes baixes de la vall pot ser tant o més 
important que l’estancament de l’aire fred. Això permet que les nevades en les valls 
es mantinguin molt després del pas del front, la qual cosa fa incrementar la quan-
titat de neu al terra. Aquest fet té implicacions rellevants en la predicció de neva-
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des. Si l’aire estancat al fons de la vall abans de la precipitació és molt sec, caldrà 
tenir en compte el refredament produït per la sublimació de la neu, ja que encara 
que la temperatura inicial sigui superior a la previsible per a un episodi de nevada 
i que s’esperi l’entrada d’aire més càlid, hem vist que la temperatura pot disminu-
ir més de cinc graus i produir nevades en zones on no s’esperaven. L’anàlisi dels 
perfils de l’MRR durant els episodis de nevada mostra la presència d’una capa de 
cisalla persistent sobre la vall i un desacoblament entre les condicions a nivells 
baixos i les condicions a nivells més alts, però que afecta també els perfils de preci-
pitació (figura 14).

Aquests resultats són importants ateses les implicacions que tenen en els me-
suraments satel·litaris de la precipitació. L’anàlisi disdromètrica de la precipitació 
líquida durant la campanya hivernal confirma que el baix contingut d’aigua líqui-
da és una constant a la vall, potser a causa de les condicions geogràfiques que fan 
que estigui tancada tant per als fluxos de l’Atlàntic com per als fluxos de la Medi-
terrània. Durant la campanya també s’han pogut estudiar les característiques d’un 
rotor elevat que fou generat per un episodi d’ona de muntanya (Udina et al., 2020) 
o les condicions que propicien els llamps hivernals (Soula et al., 2021).

Figura 14. Model conceptual de les precipitacions hivernals a la vall de la Cerdanya. Les líni-
es de color taronja representen el flux de l’atmosfera lliure. La capa de cisalla separa l’aire lliure 
sobre les muntanyes de l’aire estancat a la vall. Les fletxes circulars indiquen la turbulència ge-
nerada a la capa de cisalla, que sovint, però no sempre, promou l’augment de la mida de les 
gotes. Al fons de la vall, la sublimació de les gotes provoca el refredament de les capes d’aire més 
baixes.
Font: Elaboració pròpia.
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Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   40Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   40 1/7/21   11:091/7/21   11:09



5. Conclusions

Al llarg d’aquest article s’ha vist que l’orografia, tant la més alta dels Pirineus com 
la més baixa de la serralada Litoral, modifica les condicions meteorològiques del 
seu voltant, ja sigui en forma de circulacions mesoescalars forçades o modificant 
la precipitació. En les condicions adequades, aquests efectes poden ser dramàtics, 
com en el cas de les galernes mediterrànies. D’altra banda, l’estudi sobre els pro-
cessos de precipitació mostra que el relleu no només actua en la gran escala o en la 
mesoescala, sinó que també pot afectar la microescala i incidir en la manera com 
interactuen els cristalls de gel de l’atmosfera. Els estudis presentats destaquen la 
complexitat d’aquestes interaccions i la importància d’analitzar-les per entendre 
millor el funcionament de l’atmosfera i, en darrer terme, poder-nos avançar en la 
predicció de tots aquests fenòmens.
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Glossari

advecció Procés de transport de les propietats d’una massa d’aire pel moviment d’aquest.
balanç antitríptic Balanç en les forces d’acceleració de l’aire en què la força del gradient 

de pressió es veu compensada per les forces de fregament.
ceilòmetre Instrument per a mesurar l’altura de la base dels núvols.
cerç Vegeu mestral.
circulació  Flux o moviment d’un fluid.
classificació climàtica de Köppen  Sistema de classificació basat en les mitjanes de tem-

peratura i precipitació que té en compte els tipus de vegetació.
depressió Zona de baixes pressions relatives.
dipol orogràfic Estructura meteorològica del camp de pressió que consisteix en una 

parella d’altes i baixes pressions generada per la interacció del flux atmosfèric sobre 
una barrera muntanyosa.

disdròmetre Instrument per a mesurar la quantitat i la mida dels hidrometeors.
força de Coriolis Força aparent relativa a la superfície de la Terra que causa un desvia-

ment de les masses d’aire i els objectes degut a la rotació terrestre.
escala atmosfèrica Ordre de magnitud temporal i/o espacial d’un fenomen atmosfèric.
escala sinòptica Escala atmosfèrica dels fenòmens meteorològics de milers de kilòme-

tres que inclou grans ciclons, anticiclons i fronts.
flotabilitat Propietat d’una bombolla d’aire de veure’s sostinguda en l’aire (és positiva si 

tendeix a ascendir i negativa si tendeix a descendir).
galerna Fenomen típic de la mar Cantàbrica caracteritzat per un canvi sobtat en la direc-

ció i la velocitat del vent.
hidrometeor Partícula aquosa líquida o sòlida que cau del cel en forma de pluja, neu, etc.
HARMONIE-AROME Model meteorològic de resolució molt alta desenvolupat pel 

consorci HIRLAM.
línia de convergència  Zona en forma de línia on els vents convergeixen.
massa d’aire Volum extens d’aire amb propietats físiques de temperatura i humitat ho-

mogènies en l’horitzontal.
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mesoescala Escala atmosfèrica que va de les desenes als centenars de kilòmetres i que 
inclou tempestes, bandes de precipitació, línies de torbonada, brises, ones de munta-
nya i petits ciclons i fronts.

mestral Vent del nord-oest, típic a la depressió de l’Ebre.
orografia complexa Territori on el relleu presenta gradients d’altitud considerables.
perfilador UHF  Instrument que permet mesurar la distribució del vent en alçada mit-

jançant ones de ràdio d’ultra alta freqüència.
pertorbació orogràfica Efecte sobre l’atmosfera a causa de la presència del relleu.
radar meteorològic Instrument per a mesurar i localitzar la precipitació mitjançant 

ones de ràdio d’alta freqüència.
radiòmetre Instrument per a mesurar la distribució de temperatures en alçada a partir 

de la radiació electromagnètica de l’atmosfera.
radiosondatge Sondatge que es realitza mitjançant un globus instrumentat per a mesu-

rar les propietats atmosfèriques en la vertical.
tàlveg Àrea elongada amb baixes pressions atmosfèriques relatives; oposat a una dorsal.
temperatura pseudoequivalent Temperatura d’una bombolla d’aire si s’expandeix mit-

jançant un procés pseudoadiabàtic fins a la pressió zero i després es comprimeix a la 
pressió de referència de 1.000 hPa per un procés adiabàtic sec, que serveix per a delimi-
tar masses d’aire a causa de les propietats conservatives que té en diversos processos.

tramuntana Vent del nord, típic a l’Empordà.

Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   44Precipitació i circulacions mesoescalars.indd   44 1/7/21   11:091/7/21   11:09



Referències bibliogràfiques

Arasti, E. (2001). «La galerna típica: una perturbación atrapada en la costa». A: V Simpo-
sio Nacional de Predicción [en línia]. <https://repositorio.aemet.es/bitstream/20.500. 
11765/4698/1/B1-SAN_Galerna.pdf>.

Bénech, B.; Koffi, E.; Druilhet, A.; Durand, P.; Bessemoulin, P.; Campins, J.; Jansà, 
A.; Terliuc, B.  (1998).  «Dynamic  characteristics of  the  regional flows around  the 
Pyrénées in view of the PYREX experiment. Part I: Analysis of the pressure and wind 
fields and experimental assessment of the applicability of the linear theory». Journal of 
Applied Meteorology and Climatology [en línia], vol. 37, núm. 1, p. 32-52. <https://doi.
org/10.1175/1520-0450(1998)037<0032:DCORFA>2.0.CO;2>.

Campins, J.; Jansà, A.; Benech, B.; Koffi, E.; Bessemoulin, P. (1995). «PYREX observa-
tion and model diagnosis of the tramontane wind». Meteorology and Atmospheric Physics 
[en línia], vol. 56, núm. 3-4, p. 209-228. <https://doi.org/10.1007/BF01030138>.

Casanueva, A.; Rodríguez-Puebla, C.; Frías, M. D.; González-Reviriego, N. (2014). 
«Variability of extreme precipitation over Europe and its relationships with telecon-
nection patterns». Hydrology and Earth System Sciences [en línia], vol. 18, núm. 2,  
p. 709-725. <https://doi.org/10.5194/hess-18-709-2014>.

Doswell, C. A.; Brooks, H. E.; Maddox, R. A. (1996). «Flash flood forecasting: An ingre-
dients-based methodology». Weather and Forecasting [en línia], vol. 11, núm. 4,  
p.  560-581.  <https://doi.org/10.1175/1520-0434(1996)011<0560:FFFAIB>2.0.CO;2>.

Galmarini, S.; Steyn, D. G.; Ainslie, B. (2004). «The scaling law relating world point-
precipitation  records  to duration».  International Journal of Climatology [en línia],  
vol. 24, núm. 5, p. 533-546. <https://doi.org/10.1002/joc.1022>.

González, S.; Bech, J. (2017). «Extreme point rainfall temporal scaling: A long term 
(1805-2014)  regional  and  seasonal  analysis  in Spain».  International Journal of Cli- 
matology [en línia], vol. 37, núm. 15, p. 5068-5079. <https://doi.org/10.1002/joc. 
5144>.

González, S.; Bech, J.; Udina, M.; Codina, B.; Paci, A.; Trapero, L. (2019). «Decou-
pling between precipitation processes and mountain wave induced circulations ob-
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 14 Eduard Fontserè, Assaig d’un vocabulari meteorològic català (1948)

* Els volums 1 al 12 es corresponen amb els volums (anys) de la revista Arxius de l’Institut de Ciències, 
que es deixà d’editar l’any 1924. Així mateix, els volums 28, 29, 32, 34, 36, 38 al 42, 44, 46, 47, 50, 52 i 55 es corres-
ponen amb els números 18 al 33 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Bio lo gia, que es continua editant 
com a publicació periòdica independent. D’altra banda, fins al volum 99, aquesta col·lecció es denominà «Arxius 
de la Secció de Ciències», ja que les dues seccions de ciències actuals (la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de 
Ciències i Tecnologia) eren una sola, la Secció de Ciències.
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 15 Pius Font i Quer, Morfologia, nomenclatura i geografia de l’‘Arenaria aggregata’ 
(L.) Lois (1948)

 16 Enric Guiter, Estudis sobre la hidròlisi en química mineral (1949)
 17 Ferran Sunyer i Balaguer, Una nova generalització de les funcions gairebé-periò-

diques (1949) 
 18 Pius Font i Quer (dir.), Flora catalana. Descripció de les plantes que es fan a les 

terres catalanes i països limítrofs, vol. 1, ‘Scabiosa’ L. (1950)
 19 Leandre Cervera, L’acció de les radiacions sobre les cèl·lules vives (1950)
 20 Leandre Cervera (cur.), Homenatge a Ramon Turró. Recull d’estudis sobre la seva 

vida i la seva obra (1950) 
 21 Eduard Fontserè, La tramuntana empordanesa i el mestral del golf de Sant Jordi 

(1950) 
 22 Josep-Ramon Guix, Potencialització dels antibiòtics per mitjà dels raigs X (1953) 
 23 Francesc Masclans, Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes (1954) 
 24 Josep Laporte, Noves idees sobre farmacologia de la coagulació (1954) 
 25 P[are] Salvador de les Borges, Arnau de Vilanova moralista (1957) 
 26 Oriol de Bolòs, El paisatge vegetal de dues comarques naturals: la Selva i la Plana de 

Vic (1959) 
 27 Delfí Abella, L’orientació antropològica existencial de la psiquiatria (1962)
 28 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963), vol. 18
 29 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1964), vol. 19 
 30 Francesc Masclans, Flora del Segrià i l’Urgell, a la plana occidental catalana 

(1966) 
 31 Maria-Antònia Massanell, Algues aquàtiques del Parc d’Aigües Tortes (1966) 
 32 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1966), vol. 20 
 33 Ferran Sunyer i Balaguer, Sobre un espai de funcions enteres d’ordre infinit (1967) 
 34 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967), vol. 21 
 35 Fernando González-Núñez, La hidronefrosi. La seva correcció quirúrgica (1967)
 36 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967), vol. 22
 37 Josep Vigo, La vegetació del massís de Penyagolosa (1968)
 38 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968), vol. 23
 39 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968), vol. 24
 40 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968), vol. 25
 41 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1969), vol. 26
 42 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1969), vol. 27
 43 August Corominas, Contribució a l’estudi bioquímic dels lípids: lipidúries (1970)
 44 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1970), vol. 28
 45 Enric Casassas, Estudi sobre la reactivitat envers els ions metàl·lics d’alguns reactius 

quelatants amb grups-SH i sobre la formació de complexos per alguns mercaptoàcids 
alifàtics (1971)

 46 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971), vol. 29
 47 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971), vol. 30
 48 Joan Alsina, La mercaptohidroquinona com a reactiu en l’anàlisi inorgànica (1972)
 49 Salvador Miracle, Una formulació variacional de la mecànica estadística dels siste-

mes infinits i la regla de les fases de Gibbs (1972)
 50 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1972), vol. 31
 51 Robert Bargalló, Morfologia ultrastructural de l’espermiogènesi de «Sagitta se-

tosa» (1972)
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 52 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1973), vol. 32
 53 Joan Riera, Idealisme i positivisme en la medicina catalana del segle xix (1973)
 54 Francesc Masclans, Els noms catalans dels bolets. (Ordre dels agaricals) (1975)
 55 Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1976), vol. 33
 56 Josep M. Núñez i Josep Pérez, Distribució del balanç de la radiació a Catalunya 

(1977)
 57 Salvador Alegret, Diccionari de l’utillatge químic (1977) 
 58 Lluís Marquet, Vocabulari de luminotècnia (1979)
 59 M. Àngels Cardona, Funcionalisme i ecologia d’algunes comunitats vegetals barce-

lonines (1980)
 60 Ramon Folch i Guillèn, La flora de les comarques litorals compreses entre la riera 

d’Alforja i el riu Ebre (1980)
 61 Centenari de la naixença d’Albert Einstein (1981)
 62 Daniel de Mas, La geomorfologia del Vallès Oriental (1981)
 63 Josep M. Drudis, Síntesi de compostos policíclics pentagonals (1982)
 64 Joan J. Guimerà, Estudi estructural de les zones de fractura de Garraf i de Vallcarca 

(massís de Garraf) (1982)
 65 Jaume Agustí, Ciència i tècnica a Catalunya en el segle xviii. La introducció de la 

màquina de vapor (1983)
 66 Enric Ras, Directrius per a un enllaç Mallorca-Eivissa de transmissió d’energia mit-

jançant corrent continu (1982)
 67 Joan J. Guinovart, Àngels Mor i Emili Itarte, Estudi de les proteïno-quinases 

independents d’AMP cíclic de fetge de rata (1983)
 68 Ramon M. Masalles, Flora i vegetació de la Conca de Barberà (1983)
 69 Ramon Lapiedra, Les equacions de la mecànica relativista predictiva. Una família 

de solucions (1983)
 70 Antoni Méndez, Cotes sobre l’aparent violació de la simetria d’inversió temporal a 

les interaccions febles (1984)
 71 M. Àngels Marquès, Les formacions quaternàries del delta del Llobregat (1984)
 72 Joan Manuel Vilaplana, Estudi del glacialisme de les valls de la Valira d’Ordino i 

d’Arinsal (Andorra) (1984)
 73 Joandomènec Ros, Ignasi Olivella i Josep M. Gili, Els sistemes naturals de les 

illes Medes (1984)
 74 Esmaragda Caus, Biostratigrafia i micropaleontologia de l’Eocè mitjà i superior del 

Pre-pirineu català (1984)
 75 Manuel Castellet (cur.), El desenvolupament de les matemàtiques al segle xix 

(1984)
 76 David Jou, Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica dels 

processos irreversibles (1984)
 77 Joaquim Casal, Contribució a l’estudi de la fluïdització homogènia (1984)
 78 Rosa M. Cros, Flora briològica del Montnegre (1985)
 79 Josep A. Plana, Estudi climàtic i balanç hídric de la conca de la Noguera Ribagor-

çana (1985)
 80 Néstor L. Hladun, Aportació a la flora, morfologia i vegetació dels líquens de la part 

alta del Montseny (1985)
 81 Oriol Riba i Salvador Reguant, Una taula dels temps geològics (1986)
 82 Adriana Garau, Deambulació al camp obert i postulat dels fàrmacs d’Eysenck 

(1986)
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 83 Joan M. Mata, Estructura fina del camp de vent superficial i difusió de contami-
nants en certes situacions de mesoscala (1986)

 84 Mikel Zabala, Fauna dels briozous dels Països Catalans (1986) 
 85 Joan de Solà-Morales, Equacions de Navier-Stokes en un canal amb obstacle (1986)
 86 Josep Miret, Contribució a l’estudi de la imatge psicològica de la pell (1986)
 87 Daniel de Mas, El relleu del Vallès Occidental. (L’evolució geomorfològica quaternà-

ria del Vallès Occidental) (1989)
 88 Xavier Font, Estructura, tipologia i ecologia de les pastures montanes de la Cerda-

nya (1989)
 89 Josep M. Tura, Joan Rodés i Adolf Traveria, Estudi per tècniques físiques d’anà-

lisi (SEM, EDX, SIMS, LAMMA, XRD i XRF) de microcristalls exògens i endògens i 
de traces metàl·liques en patologia humana (1989)

 90 Àngel M. Romo, Flora i vegetació del Montsec. (Pre-pirineus catalans) (1989)
 91 M. Victòria Vives, Contribució al coneixement de la fauna herpetològica de Catalu-

nya (1990)
 92 Albert Permanyer, Sedimentologia i diagènesi dels esculls miocènics de la conca del 

Penedès (1990)
 93 Josep M. Mata, Els minerals de Catalunya (1990) 
 94 Carme Junqué, Desorganització diferencial del català i el castellà en afàsics bilingües 

(1990)
 95 Jordi Casal, Contribució a l’estudi de la leucosi bovina. Mètodes de diagnòstic i pre-

valença a Catalunya (1990)
 96 Josep M. Montaner, La modernització de l’utillatge mental de l’arquitectura a Ca-

talunya: 1714-1859 (1990)
 97 F. Xavier de las Heras, Geoquímica orgànica de conques lacustres fòssils (1991)
 98 Cèsar Blanché, Revisió biosistemàtica del gènere ‘Delphinium’ L. a la península 

Ibèrica i a les illes Balears (1991)
 99 Empar Carrillo i Josep M. Ninot, Flora i vegetació de les valls d’Espot i de Boí 

(1992), 2 v.
 100 Josep Amat i Enric Casassas (cur.), Trenta-dos aspectes de ciència i tecnologia 

(1995)
 101 Enric Ballesteros, Els vegetals i la zonació litoral: espècies, comunitats i factors que 

influeixen en la seva distribució (1992)
 102 Joaquim Sales, Composts organometàl·lics d’elements de transició amb grups poli-

clorofenil. Influència dels efectes estèrics i electrònics en llur estabilitat (1992)
 103 Assumpció Malgosa, La població talaiòtica de Mallorca. Les restes humanes de 

l’illot des Porros (s. vi-ii aC) (1992)
 104 Josep Chabàs, L’astronomia de Jacob ben David Bonjorn (1992)
 105 Xavier Font, Estudis geobotànics sobre els prats xeròfils de l’estatge montà dels Piri-

neus (1993)
 106 Agustí Reventós, Geometria axiomàtica (1993) 
 107 Josep Pla, Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemà-

tiques (1993)
 108 Christian Papió, Ecologia del foc i regeneració en garrigues i pinedes mediterrànies 

(1994)
 109 Teresa Franquesa, El paisatge vegetal de la península del cap de Creus (1995)
 110 Boris P. Sobolev (ed.), Multicomponent crystals based on heavy metal fluorides for 

radiation detectors (1994)
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 111 Ferran Sagarra, Barcelona, ciutat de transició (1848-1868). El projecte urbà a tra-
vés dels treballs de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca (1996)

 112 David Jou, Matèria i materialisme (1997)
 113 Mireia Giralt, Líquens epífits i contaminació atmosfèrica a la plana i les serralades 

litorals tarragonines (1996)
 114 Oriol de Bolòs, La vegetació de les illes Balears. Comunitats de plantes (1996)
 115 Romà Tauler, Anàlisis de mescles mitjançant resolució multivariant de corbes (1997)
 116 Josep Ylla, Història natural del lepidòpter ‘Graellsia isabelae’ (Graells, 1849) (1997)
 117 Carles Castell, Ecofisiologia de dues espècies rebrotadores mediterrànies: l’arboç 

(‘Arbutus unedo’) i l’alzina (‘Quercus ilex’) (1997)
 118 Eulàlia Planas, Incendis d’hidrocarburs. Efectes sobre equips de procés (1998)
 119/1 Lluís Cortada, Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la 

Catalunya preindustrial, vol. 1, De l’antiguitat al segle xvii (1998)
 119/2 Lluís Cortada, Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la 

Catalunya preindustrial, vol. 2, Segles xviii i xix (1998)
 120 Maria Bosch, Biologia de la reproducció de la tribu ‘Delphinieae’ a la Mediterrània 

occidental (1999)
 121 Carles Fernàndez, Morfoestructura i paleobiologia dels ortofragmínids de la Meso-

gea (Discocyclinidae i Orbitoclypeidae, Foraminifera) (1999)
 122 Joan Simon i Josep Vicens, Estudis biosistemàtics en ‘Euphorbia’ L. a la Mediterrà-

nia occidental (1999)
 123 Estanislau Roca, Montjuïc, la muntanya de la ciutat (2a ed., 2000; la 1a ed. [1994] 

no fou publicada per l’IEC) 
 124 Boris P. Sobolev, The rare earth trifluorides, part 1, The high temperature chemistry 

of the rare earth trifluorides (2000)
 125 Carles Martín-Closas, Els caròfits del Juràssic superior i el Cretaci inferior de la 

península Ibèrica = Upper Jurassic and lower Cretaceous charophytes from the Iberi-
an Peninsula (2000)

 126 Sergi Bonet, M[ailo] Briz, E[lisabet] Pinart, S[ílvia] Sancho, N[úria] Garcia-
Gil i E[lena] Badia, Morfologia espermàtica en porcí = Morfología espermática en 
porcino = Morphology of boar spermatozoa (2000)

 127 Montserrat Boqueras, Líquens epífits i fongs liquenícoles del sud de Catalunya. 
Flora i comunitats (2000)

 128 Lluís Mercader, Domènec Lloris i Jaume Rucabado, Tots els peixos del mar 
català. Diagnosi i claus d’identificació (2001; 2a ed., actual., 2003)

 129 Anna M. Romaní, Biofilms fluvials. Metabolisme heterotròfic i autotròfic en rius 
mediterranis (2001)

 130 Lluís Rovira, Pau Senra i David Jou, Estudis bibliomètrics sobre la recerca en física 
a Catalunya (2001)

 131 El delta de l’Ebre. Estudi multidisciplinari (2001)
 132 Boris P. Sobolev, The rare earth trifluorides, part 2, Introductions to materials sci-

ence of multicomponent metal fluoride crystals (2001)
 133 Jacint Corbella i Edelmira Domènech, Científics del Priorat (2002)
 134 Una mostra de la biologia i la patologia cel·lulars del sistema nerviós a Catalunya. 

Cent cinquantè aniversari del naixement del Santiago Ramón y Cajal (2003)
 135 Carles Bas, Francesc Maynou, Francesc Sardà i Jordi Lleonart, Variacions de-

mogràfiques a les poblacions d’espècies demersals explotades. Els darrers quaranta 
anys a Blanes i Barcelona (2003)
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 136 Emil G. Racovitza, Assaig sobre els problemes bioespeleològics (2004)
 137 Àngels Longán, Els líquens epífits com a indicadors de l’estat de conservació del bosc 

medite r rani (2006)
 138 Josep Gesti, El poblament vegetal dels Aiguamolls de l’Empordà (2006)
 139 M. Carme Casas, Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la plana de 

Vic (2008)
 140 Jacint Corbella, L’Institut de Fisiologia de Barcelona (1920-1939) (2009)
 141 Esther Clavero, Diatomees d’ambients hipersalins costaners. Taxonomia, distribu-

ció i empremtes en el registre sedimentari (2009)
 142 Teresa Buchaca, Pigments indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de 

la seva aplicació en paleolimnologia (2009)
 143 Alfons Carpio, Ciència i política exterior francesa a l’Espanya de Franco: el cas dels 

físics catalans (2010)
 144 Manuel Castellet (cur.), Selecta Ferran Sunyer i Balaguer (2012)
 145 Jacint Corbella, Metges i medicina d’Occitània (2012)
 146 Núria Carrera, Inversió tectònica i evolució estructural de la Cordillera Oriental 

meridional (Valles Calchaquíes, NW de l’Argentina) (2013)
 147 Enric Ortega, Diccionari etimològic dels noms científics dels ocells dels Països  

Catalans (2017)
 148 Natura: ús o abús? (2018-2019). Ús i abús de la natura, impactes i propostes de gestió. 

El cas de Catalunya com a paradigma (2021)
 149 Maria del Mar Rovira, Casa de la Congregació de la Missió a Barcelona. De l’esglé-

sia de Sant Sever i Sant Carles Borromeu dels paüls a la parròquia mercedària de Sant 
Pere Nolasc (1703-2017) (2021)

 150 Sergi González, Precipitació i circulacions mesoescalars en zones d’orografia com-
plexa (2021)
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Precipitació i circulacions mesoescalars  
en zones d’orografia complexa

Catalunya es caracteritza per tenir una geografia molt complexa, fet que per-
met que hi hagi una gran varietat climàtica en un territori molt petit. L’oro-
grafia té un impacte important en la circulació del vent i en la precipitació 
a totes les escales. Tanmateix, a causa de la complexitat i la singularitat de 
les interaccions entre el relleu i l’atmosfera, el seu estudi és força complicat. 
Aquesta publicació presenta un resum de diversos estudis que volen millorar 
el coneixement que tenim sobre les interaccions de la circulació i la precipi-
tació en aquestes zones de relleu complex. En primer lloc, s’ofereix un estudi 
sobre les precipitacions extremes a diverses escales a la Mediterrània ibèrica i 
les seves causes, entre les quals, l’efecte  orogràfic. En segon lloc, s’estudia com 
la circulació interacciona amb l’orografia costanera i forma l’equivalent de les 
galernes cantàbriques a la Mediterrània, és a dir, corrents de densitat atrapats 
a la costa. Finalment, s’examina, des del punt de vista microfísic, un estudi de 
cas d’interaccions de la precipitació a la vall de la Cerdanya utilitzant mesures 
de radar i disdromètriques obtingudes durant una campanya experimental a 
la zona. Tots aquests estudis destaquen la complexitat de les interaccions entre 
l’atmosfera i el relleu, i la importància d’analitzar-les per entendre millor els 
processos atmosfèrics i, en darrer terme, poder-nos avançar en la predicció de 
tots aquests fenòmens.
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