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2. LA XARXA XIOM 

2.1. Antecedents 

La Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) és propietat de la 
Generalitat de Catalunya i està composta per un conjunt d’equipaments de mesura de les 
variables costaneres més significatives (boies, estacions meteorològiques i mareògrafs). 

El 1984 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va impulsar 
la creació d’una xarxa de mesura d’onatge distribuïda al llarg de la costa catalana, amb 
l’objectiu de millorar el seguiment de l’evolució de les platges del litoral català. Es van 
instal·lar dues boies escalars davant de les zones més vulnerables a l’onatge: el delta del 
Llobregat i el delta de la Tordera (Blanes). Més endavant, el setembre de 1992, 
s’instal·là una tercera boia escalar al golf de Roses.  

El 1990, degut a la creixent regressió de la línia de la costa al delta de l’Ebre, el DPTOP 
va encarregar un projecte per proposar solucions estabilitzadores al Laboratori 
d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC). En 
aquest sentit, es van instal·lar dues boies direccionals davant del delta (Tortosa). 

Les boies escalars (delta del Llobregat, Blanes i golf de Roses) van deixar de ser 
operatives l’any 1997, mentre que les boies del delta de l’Ebre continuaren mesurant.  

En anys posteriors, la necessitat d’una observació millor del medi ambient i el fort 
impuls dels models numèrics van augmentar el interès en obtenir mesures de les 
variables costaneres. Davant d’aquesta nova situació, el Servei de Meteorologia de 
Catalunya, Ports de la Generalitat, l’antic DPTOP i LIM/UPC acordaren posar 
novament en estat operatiu les boies escalars, convertint les de Blanes i Llobregat en 
boies direccionals, reprenent d’aquesta manera les mesures fins als nostres dies. Atès el 
creixement de les aplicacions en temps real, es va prioritzar la centralització 
automatitzada de les dades i la seva difusió per internet.  

Boia/Any 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
Roses         X X X X X X   X X X X X X X X 
Blanes X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X 
Llobregat X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X 
Tortosa             X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Taula 1: Anys de funcionament de les boies de la xarxa XIOM.  
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2.2. Descripció i funcionament de les boies 

Les quatre boies de la xarxa XIOM (Tortosa, Llobregat, Blanes i Roses) estan 
localitzades de manera que cobreixen la major part del litoral català (Figura 1) 

Molt a prop de la boia de Tortosa es troba una altra boia (Trabucador) de la qual es 
disposen de pocs registres, fet que es tradueix en què el nombre de màxims d’altura 
d’ona per cada temporal no supera la vintena (Vela, J; 2005). Tenint en compte que la 
boia de Tortosa sembla suficient per cobrir aquesta zona del litoral, la boia Trabucador 
no s’ha utilitzat en aquest estudi.  

Les característiques de cada boia es mostren en la Taula 2. 

         

Figura 1: Situació geogràfica de les 4 boies de la xarxa XIOM utilitzades en aquest estudi 
(esquerra) i fotografia de la boia del delta del Llobregat (dreta). 

Localització Coordenades Instrument 
Variables d'onatge 

mesurades 
Any 

d'instal·lació 

Golf de Roses 42.17ºN DATAWELL Waverider Alçada i període 1992 

 3.2ºE    

 Blanes 41.64ºN Directional DATAWELL Alçada, període i direcció 1984 

 2.81ºE Waverider   

Delta del Llobregat 41.27ºN Directional DATAWELL Alçada, període i direcció 1984 

  2.13ºE Waverider   

Tortosa 40.72ºN Directional DATAWELL Alçada, període i direcció 1990 

 0.98ºE Waverider   

Taula 2: Característiques més rellevants de les boies de la xarxa XIOM utilitzades en aquest 
estudi. 
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La boia Waverider té forma esfèrica amb un diàmetre de 0.7m. El sensor de mesura (en 
l’interior del casc de la boia) és un acceleròmetre suspès dins d’una esfera en un líquid 
amb una conductivitat concreta. Les mesures instantànies de diferències de potencial  
són convertides en acceleracions, les quals són integrades dues vegades per obtenir les 
elevacions que composen la sèrie temporal.  

La boia defineix les ones com els fenòmens que tenen lloc entre dos creuaments 
successius del registre d’onatge, amb derivada positiva i nivell de referència zero. 
L’alçada es defineix com la diferència entre la cresta més alta i el sinus més baix, i el 
període és el interval de temps transcorregut entre els dos creuaments que defineixen 
cada ona.  

Cada una de les boies envia per radio les dades recollides a una estació receptora situada 
a la costa, on són processades mitjançant un software especial i emmagatzemades.  

En aquest estudi, els fitxers de dades de les boies de Llobregat i Blanes no inclouen la 
direcció d’onatge, ja que només mesuren aquest paràmetre des de l’any 2000. Per tant, 
en el transcurs d’aquesta tesina, la boia de Tortosa és l’única boia direccional, mentre 
que les tres restants (Llobregat, Blanes i Roses) es consideren escalars.  

 


