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5. Aplicació a la conca alta del Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
 
 
 
 

Fig.21. Mapa comarcal de Catalunya on representem esquemàticament el contorn de la conca del riu Llobregat. 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

5.1. Àrea d’estudi 
 

La conca hidrogràfica del Llobregat es troba al Nord-Est de la península Ibèrica, concretament a 

Catalunya i constitueix l’eix central de la província de Barcelona, exceptuant la capçalera del 

Cardener, principal afluent del Llobregat, que es troba a la província de Lleida. El Llobregat 

neix a Castellar de N'Hug (Berguedà), a 1.295 m d'altitud, té una longitud de 156,5 km i 

desemboca al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). El riu i els seus afluents recullen les aigües 

d'un territori que té 4948km2. El Llobregat es reparteix principalment, de nord a sud, entre les 

comarques del Berguedà, Bages i Baix Llobregat. El seu cabal mitjà és de 16,9 m3/s. 

 La nostra conca d’estudi correspon a la part alta del riu Llobregat, la seva capçalera, amb una 

àrea d’uns 330 Km2 aproximadament. Una petita subconca, d’uns 28 km2, situada al Nord-Est 

de la nostra conca l’utilitzarem també a l’hora de fer les validacions. Les estacions d’aforament 

que utilitzarem per la validació dels cabals són la de Guardiola de Berguedà  (156-R01) i la del 

Clot del Moro (151-R01), situades respectivament a la sortida de la conca i subconca.  

En aquest primer tram del Llobregat, el riu salva forts desnivells, passa a través de roques 

calcàries, formant un congost i obrint una estreta i profunda vall fins a arribar a La Pobla de 
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Lillet (860m),  primera població important del seu curs. Allà rep pel marge esquerra el seu 

primer afluent, el riu Arija, que prové de la serra de Mogrony (2045m). En aquesta zona el riu 

segueix un curs longitudinal seguint la vall d’acord amb la estructura geològica dominant, serres 

i plegaments longitudinals amb direcció Est-Oest. Arribem així a Guardiola de Berguedà 

(700m) on conflueix amb el riu Bastareny, que baixa per la vall de Bagà, amb la mateixa 

orientació  però en sentit contrari en aquest cas (Oest-Est). A partir d’aquí el Llobregat agafa la 

seva orientació transversal Nord-Sud característica, que no deixarà fins el començament del 

tram final on s’inclina lleugerament, seguint les alineacions paleozoiques i triàsiques del 

sistema Mediterrani, en direcció Nord-oest Sud-Est fins a la desembocadura. 

 

5.2. Dades topogràfiques 
 

Per tenir una idea visual de com és la nostra conca presentem tot seguit tres mapes on 

representem els diferents paràmetres que caracteritzen la seva morfologia, l’altura, el pendent i 

l’orientació.  

Alçada 

Presentem tot seguit unes figures on representem les característiques topogràfiques de la nostra 

conca. Les alçades de la nostra conca varien entre 650 i 2550 metres. Aquest paràmetre 

determinarà la temperatura que tindrem per cada franja d’igual elevació. Per tant determinarà la 

cota on tindrem fusió de neu o no, ja que utilitzem un llindar tèrmic de fusió. De la mateixa 

manera també l’alçada ens determinarà on nevarà i on plourà.    

 

Fig.22. Mapa topogràfic on es representen les alçades (altitud mínima: 650m- altitud màxima: 2550m, escala de 

grisos, coordenades UTM). Font: Elaboració pròpia 
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Orientació 

En segon lloc presentem un mapa de les orientacions, aquest mapa ens serveix per visualitzar 

fàcilment la orografia, hem representat els plans orientats cap al Nord amb colors clars i els 

orientats cap al Sud amb colors foscos. D’aquesta manera s’aconsegueix aquest efecte 3D, i ens 

permet distingir clarament la cara sud de la nord de les serralades i plegaments en direcció E-O.  

 

Fig.23. Mapa de les orientacions (colors clars: cara Nord, colors foscos: cara Sud, coordenades UTM).         

Font: Elaboració pròpia 

Pendent 

Per últim representem els pendents que trobem en la nostra conca, en color clar tenim els 

pendents forts i a mida que es va enfosquint tenim els pendents més suaus. Aquest mapa ens 

serveix per distingir les zones planes de les abruptes. S’observa, també en aquest cas, la 

linealitat Est-Oest que segueixen les serralades i de color fosc els diferents cursos fluvials . 

 

Fig.24. Mapa de la distribució dels pendents (colors clars: pendents forts, colors foscos: pendents suaus, 

coordenades UTM). Font: Elaboració pròpia 
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5.3. Estacions de mesura 
 

Per fer el nostre estudi necessitem disposar de dades observades de les nostres variables 

d’entrada. Les dades que necessitem són la temperatura de l’aire, la precipitació i la radiació 

solar global. Presentem un mapa on es situen les diferents estacions ( Fig.25) en relació amb la 

nostra conca.  

 

 

 

Fig.25. Mapa de  la Conca Alta del Llogbregat amb la situació de les estacions de mesura (coord. UTM). Font: 

Elaboració pròpia 

 

Tenim tres tipus d’estacions, les meteorològiques del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya) 

on utilitzarem les dades de temperatura de l’aire, radiació solar global i precipitació, les 

estacions d’aforament del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) on farem servir 

les dades de cabal i els pluviòmetres també del SAIH, on tindrem en compte les dades de pluja 

que ens proporcionen.  
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Les coordenades topogràfiques de les estacions del SMC són: 

 

Coord. X Coord. Y Coord. Z ID_xarxa Nom_estació 

398002 4680119 1397 *xac_Gisc Gisclareny 

370177 4660991 780 xac_Llad Lladurs 

427207 4654918 770 xac_Pera Perafita 

403150 4662550 1140 xac_Quer Santuari Queralt 

407400 4676020 720 *xmet_Guar Guardiola 

414240 4659470 860 xmet_Quar La Quar  

371050 4692340 849 xmet_Seu    La Seu Urgell 

406887 4693661 1096 xmet_Das    Das 

Taula.3. Coordenades UTM i noms de les diferents estacions del SMC (Servei Meteorològic de Catalunya) 

*XAC (Xarxa Agrometeorològica de Catalunya)*XMET(Xarxa estacions meteorològiques del SMC). 

 

Com s’extreu del mapa, sols tenim dues estacions meteorològiques dins de la zona d’estudi, la 

de Gisclareny i la de Guardiola de Berguedà, estacions que tindran més pes alhora de fer la 

interpolació. La malla que hem utilitzat es troba en la figura de dalt ( Fig.25). 

Pel que fa a les estacions d’aforament, sols en farem servir dues, les que es troben a la sortida de 

la nostra conca d’estudi (156R01; Guardiola de Berguedà) i la que es troba en una subconca al 

NE  de la conca (151R01; Clot del Moro). 

En quant a les mesures observades de temperatura i de precipitació, com expliquem amb més 

detall en el capítol  3 dedicat a les variables meteorològiques, els hi fem un tractament especial.  

La precipitació sols s’agafa de les estacions del SMC, ja que les del SAIH no funcionen bé en 

els episodis de neu estudiats. Llavors s’interpola mitjançant una funció basada en l’invers a la 

distància al quadrat per una malla de 1x1km2.  

I per la temperatura, per aconseguir un representitivitat més alta i no introduir variacions 

horitzontals degudes a la gran dispersió de les nostres estacions, utilitzem sols les que ens cauen 

dins la conca, i apliquem un gradient tèrmic vertical per distribuir-la al llarg de la zona d’estudi. 

Per mesurar la temperatura s’utilitzen uns sensors tipus sonda Pt100 on es relaciona la 

temperatura amb la resistència de la sonda. En el cas de la pluja s’utilitzen uns pluviòmetres 

tipus balancí on la pluja fa bolcar successivament un balancí de doble cullereta cada vegada que 

es recullen 0,2mm. (mm equival a l/m2). Per la radiació solar global es fan servir piranòmetres 

de tipus blanc-negre. 
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5.4. Elecció dels episodis per validar el Model 
 

La nostra intenció és validar el Model, com explicàvem al principi, des de dos vessants, la 

vessant hidrològica, on mirarem de veure si els cabals que simulem, deguts a la fusió de neu, 

s’aproximen als observats, i la vessant nivomètrica, on l’interès radica en seguir l’evolució del 

mantell nival. Llavors hem de buscar episodis on tinguem nevades, tinguem fusió i tinguem 

acumulació. Una de les formes de cercar els episodis que compleixen els requisits demanats és 

mitjançant l’estudi de hidrogrames de cabal, i pluviogrames on puguem veure que succeeix a 

través de les mesures observades en les estacions de mesura (est. d’aforament i pluviòmetres).  

Per trobar episodis en què tinguem fusió, això es manifesta amb coeficients d’escolament que 

s’aproximen o superen la unitat o com a mínim són superiors a la mitjana anual. És a dir, es 

produeix un major flux d’aigua en el riu del que en realitat es recull, com a precipitació, durant 

el mes. Això produeix la prova més evident de l’excés d’escolament degut a les aportacions 

extraordinàries. Gràcies a això podem donar un cop d’ull al comportament de la nostra conca 

vers els processos d’acumulació-fusió d’una manera general. 

Per tal d’evitar diferències que puguin existir entre els aforaments degut a factors intrínsecs de 

la conca, transformem el coeficient d’escolament en un coeficient relatiu, dividint el 

corresponent coeficient mensual per l’anual. Això també ens serveix per evitar els efectes del 

canal que tenim, que fa que el cabal mesurat sigui inferior al que hauríem de tenir i fa també que 

ens el mesos en que tenim poca aigua ens surtin valors nuls.  

Com s’extreu de la taula que presento a continuació ( Taula.4), el període de desgel, en promig, 

es centra en l’estació de primavera (Març, Abril, Maig i Juny), encara que varia en funció de 

l’any, tenim anys amb un període més llarg i d’altres de més curts i també comença més o 

menys tard depenent de l’any. Tal com he explicat suposo que els valors superiors a la unitat 

reflexen el període de fusió, ja que corresponen als mesos en què l’escolament supera la mitjana 

anual. 

 

Any G F M A M J J A S O N D 

2000 0 0 0 3,79 1,73 1,85 0,42 0 0,12 0,33 0,75 1,72 

2001 3,00 0,15 4,28 0,86 1,32 1,97 0,07 0 0 0,14 0,14 0 

2002 0 0 0 0,26 1,48 1,48 0,20 0,78 0,83 0,83 1,82 3,60 

2003 1,04 0,87 3,02 3,34 0,77 0,12 0 0 0,07 0,63 1,82 5,56 

2004 0,96 0,37 1,14 2,79 2,68 0,87 0,18 0,10 0,03 0,01 0 0 

Mitja 1 0,28 1,69 2,21 1,60 1,26 0,17 0,17 0,21 0,39 0,91 2,17 

Taula.4. Coeficients relatius d’escolament mensual per l’estació d’aforament 156-R01 de Guardiola de 

Berguedà  (Riu Llobregat). 
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Una de les curiositats és l’aportació extraordinària que presenta durant els mesos hivernals de 

Desembre i Gener.  

Per tenir una idea de les característiques hídriques de la conca creem una taula informativa de 

les precipitacions i cabals totals anuals i la seva mitjana al llarg dels últims cinc anys, així com 

els corresponents coeficients d’escolament anuals ( Taula.5). 

 

ANY 2000 2001 2002 2003 2004 MITJANA 

P(mm) 709,41 700,49 876,56 831,78 617,40 747,13 

Q(mm) 168,43 142,25 202,37 344,35 228,99 217,28 

C 0,24 0,20 0,23 0,41 0,37 0,29 

Taula.5. Precipitació i cabal total mesurats a l’estació de Guardiola de Berguedà 

 

Tot seguit representem la precipitació mensual total durant un període de cinc anys en 

mil·límetres, comprés entre l’any 2000 i el 2004 ( Fig.26). Les dades provenen de l’estació de 

Guardiola de Berguedà. El següent gràfic representa els cabals totals mensuals, pel mateix 

període de temps, expressats en mil·límetres d’aigua per així poder comparar, amb més facilitat, 

les dades de cabal amb les dades de pluja.  

 

Fig.26. Cabal i precipitació total mensual, en mm, mesurat a l’estació d’aforament de Guardiola de Berguedà 

(Berguedà) per un període de cinc anys (2000-2004). Font: Elaboració pròpia 

 

També fem l’estudi de la subconca del Clot del Moro per veure si tenim diferències substancials 

o si com és d’esperar segueix el mateix patró. El següent gràfic ( Fig.27) és del Clot del Moro 

dins un rang de 2 anys i mig de temps corresponent a les dades disponibles. Una de les coses 
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positives de la subconca és que al estar més aprop de la capçalera, hi ha menys influencies de 

l’home, cosa que no ens passa amb l’estació de Guardiola, on el canal ens modifica els nivells al 

riu. 

 

Precipitació i Descàrrega mitjana mensual (Clot del Moro; 28,6km2)
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Fig.27. Precipitació i Cabal a l’estació d’aforament 151R01 (Clot del Moro). Font: Elaboració pròpia 

 

Com es pot veure, els hidrogrames de pluja i cabal són molt semblants entre la conca i la 

subconca com s’hauria d’esperar, sols faltaria afegir els cabals del canal a l’hidrograma de 

cabals del riu a Guardiola.  

D’aquesta manera tenim una idea general del comportament de la conca. Ara bé, per entrar en 

més detall, s’ha d’estudiar episodi per episodi i no amb mitjanes mensuals.  

Una forma de detectar la fusió en detall és mirant el decaïment dels hidrogrames cabal-temps, 

les característiques de recessió. Existeixen estudis sobre el fet de fer servir les característiques 

de la recessió dels hidrogrames de fusió per deduir les reserves que tenim a la conca ([19] Singh 

et al.,2000) comparant diversos hidrogrames de diferents episodis en diferents estacions es pot 

concloure que suavitzen més la corba quan s’està fusionant, és a dir els hidrogrames s’allarguen 

trigant més temps per expulsar una mateixa aigua. En canvi quan no hi ha neu pel mig, tenim 

hidrogrames més ràpids i abruptes. Es pot observar en la següent taula ( Taula.6) aquest efecte, 

on hem triat 12 episodis de pluja, sis durant Setembre-Octubre-Novembre i 6 pels mesos 

d’Abril-Maig-Juny. Les mesures de cabal són de l’estació d’aforament que tenim al riu 

Llobregat a Guardiola de Berguedà de l’any 2000. Les pluges són les mesurades a la conca en 

les diferents estacions.  
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Setembre – Ocubre – Novembre  

T (pluja) 8h 48h 24h 20h 30h 12h 

T (cabal) 40h 144h 120h 120h 168h 48h 

Tp/Tc 5 3 5 6 5,6 4 

Abril – Maig – Juny  

T (pluja) 6h 24h 2h 5h 3h 24h 

T (cabal) 192h 144h 384h 192h 130h 500h 

Tp/Tc 32 6 192 38,4 43 20,8 

Taula.6. Relació entre la duració de la pluja i el temps d’evacuació d’aquesta 

En aquesta taula el que s’indica primer és el temps en què precipita, llavors el temps en què 

aquesta aportació d’aigua s’incorpora al flux, és a dir el temps en què es noten els efectes de la 

pluja al nivell del riu. Llavors s’estima un factor que és el primer temps dividit pel segon i que 

ens indica quantes vegades és més gran el temps que es triga en evacuar l’aigua respecte el 

temps en que ha estat plovent. Fent una ullada per sobre la taula, s’observen uns temps 

d’evacuació força més grans els mesos de desgel. I mirant el factor temps d’evacuació, es veu 

clarament que durant la tardor tenim que l’aigua surt de la conca amb un temps relativament 

curt respecte la temps de pluja, de l’ordre de 5 dies d’evacuació per un dia de pluja, en canvi 

durant la primavera, aquests temps augmenten molt fins al punt que un dia de pluja correspon 

amb més de 20 dies de descàrrega. 

Pel tema de l’acumulació és més complicat de veure-ho a través d’un valor senzill com és el 

coeficient d’escolament, ja que en aquest cas passa al contrari, és a dir, tindrem que el cabal serà 

menor que el que tindríem si tota la pluja s’incorporés al corrent superficial. I això és el que 

passa normalment, ja que l’aigua de pluja es perd de moltes formes diferents, infiltració, 

evaporació, estancament, acumulació en forma de neu,... Per tant haurem de pensar en una altre 

manera de detectar l’acumulació.  

Una de les formes és comparant hidrogrames de cabal amb els pluviogrames. En casos en què 

plou força i no es tradueix en un augment del nivell del riu, això pot ser un símptoma de nevada, 

també retards en la sortida del cabal, superiors als habituals de la conca poden donar a entendre 

que es va acumular i fins al cap d’uns dies no es comença a incorporar al flux al fusionar-se la 

neu, que seria com dir que el temps de concentració de la conca augmentés.  

 

5.4.1. Episodis per la validació hidrològica 

 

Com hem dit al principi la idea és validar el model tant amb cabals com en  cobertura de neu. 

Per fer la validació amb cabals havíem de trobar un episodi on realment s’observés un augment 

del cabal en l’estació que no estes relacionat directament amb una pluja. Buscant a partir dels 

hidrogrames de la subconca, ja que són més fiables, vam trobar al final un episodi on s’observa 
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un increment de cabal progressiu, independent de les precipitacions que cauen. Es tracta del 

període comprés entre el 15 de Febrer del 2004 i el 25 de Març del mateix any. En la següent 

figura ( Fig.28) es representa la precipitació, el nivell del riu i el cabal durant aquests dies per 

l’estació del Clot del Moro (subconca de 28’2 km2 situada al NE de la conca alta del Llobregat). 

I tot seguit presentem el butlletí mensual del Meteocat pels mesos de Febrer i Març. 

[ Butlletí Mensual Febrer-Març 2004 ( Font: SMC) ] 

Descripció sinòptica del mes de Febrer: 

La primera meitat del mes de febrer va estar marcada per la presència d’una dorsal a la 

Mediterrània occidental que amb un anticicló en superfície va afavorir la formació de núvols 

baixos i boires. La inversió tèrmica associada a aquesta situació va afavorir que les boires a les 

planes de l’interior fossin persistents, boires que van endinsar-se fins a punts del litoral i 

prelitoral català. Les temperatures en aquests llocs no van poder pujar i es van quedar en uns 

valors modestos . En canvi, a les parts elevades de Pirineu, lliures de boires , la temperatura va 

assolir valors alts, si es comparen amb els esperats en aquestes dates, fins i tot amb dies on en 

cap moment va baixar de 0ºC. 

El reforçament de l’anticicló a la zona de l’Atlàntic i a les illes Britàniques va permetre 

l’entrada de vents del nord, i es van anar desplaçant pertorbacions pe seu flanc oriental que van 

començar a afectar Catalunya. El primer episodi de pluges i nevades va ser el dia 16, amb 

precipitacions abundants al litoral i prelitoral central, i posteriorment a la zona del Montseny. 

Una entrada d’aire fred sobre el Principat el dia 19 i el posterior aprofundiment d’una important 

depressió a l’oest de la península Ibèrica van donar un període de pluja, neu i vent els dies 20 i 

21. Les precipitacions van ser generals , si bé el vent de component est i sud van provocar que 

les quantitats més importants corresponguessin al litoral i al prelitoral. 

Finalment, un tercera baixa més profunda que les anteriors va provocar una nova irrupció d’aire 

fred amb una important baixada de temperatures i precipitacions en forma de neu o neu 

granulada a molts punts del país a cotes de 300 metres i puntualment per sota,. les qual van ser 

més importants al litoral i al prelitoral central..  

Descripció sinòptica del mes de Març: 

El mes de març va començar amb una irrupció d’aire molt fred del nord que va provocar una 

baixada important de les temperatures arreu del territori. A partir del dia 3, la situació va estar 

marcada  per la presència d'una dorsal al sud de la península Ibèrica que s’endinsava fins a la 

Mediterrània. Aquesta situació  anticiclònica va afavorir la formació de núvols baixos  i boires a 

les planes de l'interior, els quals van endinsar-se fins a  punts del litoral. A causa d’aquests 

meteors, la temperatura va mantenir-se baixa en aquests indrets.  

El reforçament de la dorsal per l’Atlàntic va afavorir el pas per Catalunya de petites ones en 

alçada. Les precipitacions febles i disperses van tenir lloc en dies alternatius, tret del dia 6,          
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en què es va configurar una baixa amb xàfecs d’intensitat localment moderada.  

A partir del dia 12, un solc profund va afectar la península Ibèrica; en els dies següents es va 

formar una baixa tant en superfície com en alçada. Al mateix temps, es va reforçar l’anticicló          

sobre Europa, cosa que va afavorir la circulació de llevant sobre el litoral mediterrani. Les 

boires van ser presents al litoral i es van produir precipitacions febles i disperses. A partir del 

dia 17, aquesta configuració es va debilitar i el gradient bàric es va fer molt petit sobre la 

Mediterrània.  

La zona d’altes pressions va ser persistent fins al dia 22. En retirar-se, va permetre el pas d’un 

solc associat a una profunda baixa situada al nord d’Europa, que acabaria afectant el litoral 

mediterrani. S’iniciava llavors un nou episodi de ruixats i tempestes amb una baixada important 

de la temperatura que va durar fins al 26. La precipitació va ser en forma de neu per damunt dels 

600 m. Finalment, l’aprofundiment en alçada d’aquesta depressió pel sud-oest de la península 

Ibèrica i la formació de centres de baixes pressions a la meitat sud de la península Ibèrica van 

donar lloc a un episodi de temporal de llevant que va afectar el litoral i prelitoral català els dies 

27, 28 i 29. Les precipitacions van ser importants, especialment a tot el sector sud, i en forma de 

neu per damunt dels 500 m. 

 

Fig.28.  Precipitació, nivell i cabal a l’estació d’aforament 151R01 (Clot del Moro)(15/02/04 - 25/03/04) 
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5.4.2. Episodis per la validació de cobertura de neu 

 

A part de la validació hidrològica, mirarem de validar el model de fusió-acumulació d’una 

manera qualtitativa, seguint la simulació de la cobertura de neu  i comparant-la amb imatges 

satèl·lit. En aquest cas la selecció dels episodis es troba condicionat per la disponibilitat de les 

imatges. Les dades que podem aconseguir són imatges satèl·lit MODIS ( Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer ) gràcies al MODIS Rapid Response Project at NASA/GSFC i que  

trobem a la pàgina web http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/, gratuïtament. Les imatges que 

ens interessen pel nostre estudi són les que ja estan tractades i georeferenciades, amb una 

resolució de 250 metres.  

 

Disposem de dos  col·leccions d’imatges en què es veu la nostra zona, una d’elles és la 

AERONET_Carpentras, on agafa els Pirineus i els Alps ( imatges des del18/02/2004 fins avui ) 

i la col·lecció SPAIN, on agafa tota la península ibèrica ( imatges des del 10/02/2004 fins avui ). 

En la primera col·lecció tenim dues imatges diàries, una del satèl·lit TERRA i l’altre del satèl·lit 

AQUA. Aquestes imatges són en color vertader o natural, imatges que s’aconsegueixen 

utilitzant les bandes del vermell, el verd i el blau (RGB, bandes 1 (670nm), 4 (565nm) i 3 

(479nm)), aquestes imatges s’anomenen així perquè la combinació de longituds d’ona és similar 

al que veuria l’ull humà, i sols en serviran les de cel clar o poc tapat ja que si no, no  és 

distingeix entre la neu i els núvols. 

  

En la segona col·lecció, més recent, disposem també de dos imatges diàries agafades pels 

satèl·lits TERRA/AQUA, però en aquest cas les podem veure amb color natural (RGB) o en fals 

color ( combinació de les bandes 7 (2,155nm), 2 (876nm) i 1 (670nm)), que serveix per detectar 

zones cremades que es veuen amb un color vermell i la neu es veu d’un color blau cel.  

 

Les imatges desitjades serien les de fals color on es combinen les bandes 3(479nm),6(1,652nm) 

i 7(2,155nm), que es bona per revelar neu i gel perquè són molt reflexius en la banda visible de 

l’espectre i molt absorbents en les bandes 6 i 7, el gel i la neu es veuen de color vermell i els 

núvols de color blanc o taronja préssec. Però d’aquestes imatges per la nostra zona no n’hem 

trobat, per tant dins del període d’estudi escollirem les imatges on tinguem menys nuvolositat 

perquè sinó no es distingeix entre núvols i neu. 

 

Un cop sabem les limitacions que tenim per la disponibilitat d’imatges, el que fem es estudiar 

l’episodi que hem escollit per fer la validació hidrològica, ja que cau dins de les dates on tenim 

imatges. Hem buscat un altre episodi on passem d’una situació sense neu a una amb neu. Aquest 

cas passa entre finals de Novembre i principis i mitjans de Desembre del 2004.  
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Presentem ara unes gràfiques on es veu la pluja i la temperatura durant aquest període i tot 

seguit la descripció meteorològica d’aquest dos mesos. 

Fig.29. Precipitació durant el període Novembre-Desembre del 2004 

 

Fig.30. Temperatura durant el període Novembre-Desembre del 2004 
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[Butlletí mensual Novembre-Desembre 2004, Font: Meteocat] 

Descripció sinòptica del mes de Novembre: 

El mes de novembre s’ha caracteritzat per ser de sec a molt sec a tot el país, de la mateixa 

manera que la tardor climatològica (mesos de setembre, octubre i novembre) ha estat de seca a 

molt seca a gran part del territori. 

El mes es va iniciar amb una baixa que va provocar pluja general. A partir del dia 6, Catalunya 

va quedar entre dos centres d’acció: un anticicló a l’oest de la Península Ibèrica i una baixa a la 

Mediterrània que va establir un flux del nord. Aquesta situació va provocar nevades importants 

als Pirineus. 

El dia 16 un anticicló a l’oest de Portugal va abraçar tota la Península Ibèrica i va afectar 

Catalunya fins el dia 26. Al llarg d’aquests dies la situació atmosfèrica va venir marcada per 

boires i boirines, alguns dies persistents a les  planes i depressions de l’interior, núvols baixos al 

Prelitoral i litoral i marcades inversions tèrmiques.  

Entre  el 28 i el 30, un solc va entrar pel nord-oest de la Península Ibèrica i va creuar Catalunya. 

La pluja van afectar d’oest a est a tot el territori, si bé va ser més abundant, encara què de 

caràcter feble, el dia 29. 

Descripció sinòptica del mes de Desembre: 

L’hivern climatològic ha començat amb uns valors de temperatura i precipitació normals per 

l’època a gran part del territori a excepció del Prepirineu, punts de la costa centra i sud i a 

l’extrem nord-est de l’Alt Empordà, on han estat per sota de la mitjana climàtica. 

El mes es va iniciar amb una baixa en alçada que junt amb una entrada de vent de llevant en 

superfície va provocar pluja general a tot el territori. Aquesta situació es va allargar fins al dia 

10. A partir del dia 13 la situació a Catalunya va venir marcada per l’anticicló centroeuropeu 

que va abraçar gran part de la Península Ibèrica. La retirada d’aquest anticicló cap a l’est i una 

baixa situada al nord de canàries can afavorir l’entrada d’un vent fluix i humit de component 

est. El pas del solc poc profund de sud a nord va provocar precipitacions febles i disperses a 

punts del litotal i Pirineu. Entre els dies 17 i 20, l’anticicló de les Açores va abarcar la meitat 

occidental de la Península ibèrica i una baixa a la Mediterrània van reforçar el vent del nord. 

Aquesta situació va provocar nevades als Pirineus i vent fort que va afectar a les terres de 

l’Ebre, a l’Empordà i als cims del Pirineu. 

El pas d’un solc els dies 20 i 21 va provocar algunes precipitacions febles al Pirineu. El dia 25 

va arribar un profund solc per ponent i posteriorment, el dia 26, es va formar una baixa sobre 

Lleida a nivells alts. En aquest episodi es van produir xàfecs al litoral central i nord i al Pirineu 

amb la cota de neu per sobre de 400 metres. Tot seguit es va establir una circulació del nord 

molt marcada a tots els nivells de l’atmosfera que es va perllongar fins a finals de mes. Hi va 

haver nevades a la vessant nord del Pirineu i ratxes de vent fort. 




