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ANALISIS DE LA CLIMATOLOGIA LOCAL DE L’ENTORN DE L’EBRE 
 
 Introducció 
 
 Aquest treball tracta des d’un punt de vista meteorològic la zona del Delta. 
 
 Dins dels continguts d’aquest projecte final de carrera hi ha un anàlisi de temes previs 
com son una descripció geogràfica de la zona, pluviomètrica, tèrmica, baromètric i 
altres factors descriptius de vital importància i rellevància. 
 
  Factors que  ajudaràn a  realitzar un estudi amb conclusions  útils per a la navegació 
de litoral d’aquesta zona. 
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ANALISIS DE LA CLIMATOLOGIA LOCAL DE L’ENTORN DE L’EBRE 
 
 
 
Presentació: 
 
La raó de fer aquest projecte ve esdevinguda d’ençà que estic a l’Escola 
Nauticopesquera de Catalunya treballant i l’observació de la climatologia d’aquesta 
zona hem va cridar molt l’atenció per la seva diversitat en un espai molt reduït. A 
manera d’exemple a la zona septentrional del Baix Ebre (de Cambrils a l’Hospitalet de 
l’Infant) ens trobem amb 20º de temperatura i molt bon temps, res de vent... i en canvi; 
de l’hospitalet fins l’Ampolla ens trobem vents huracanats de 100Km/h amb nuvolositat 
i en la zona meridional de Sant Carles de la Ràpita ens trobem amb un microclima i 
vents suau  de garbí. Lo més curiós és que l’extensió d’aquesta zona no dista de més 
de 50 km de distància des del punt més septentrional al més meridional. Aquest fet és 
el que hem va incitar a estudiar i esbrinar les raons meteorològiques d’aquestes 
característiques tan diverses. També curiosament la pesca ve molt condicionada a 
aquest fets ambientals i també coneixent els pescadors de la zona i les diferents arts 
de pesca afavoreixen i perjudiquen als pescadors, de manera que aquest estudi de la 
climatologia ve afectada a la pesca de litoral. 
 
 
Primerament faré un estudi climatològic dels anys més propers fins el 2003 pel fet que 
van ésser molt homogenis i de poque peculiaritats 
 
Seguidament extret d’un estudi proporcionat per l’oservatori de l’Ebre del 2002 al 1997 
on s’estudia l’efecte dels temporals de vent (que van haver-hi amb prou intensitat al 
llarg d’aquest anys) afecten a l’onatge 
 
Després ens trobenm un estudi hidrogràfic cedit  per la universitat de palma de Gran 
Canaria on estableix una orientació de les corrents del litoral català. 
 
 Continuació s’exposa d’una manera molt resumida l’orografia de la zona i les raons 
generals i locals de els efectes meteorològics que ens trobem a la zona 
 
Després s’exposen els diferents tipus d’arts de Pesca 
 
Afectació de la climatologia de la zona amb les diferents arts de Pesca 
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LA CLIMATOLOGIA AL DELTA DE L'EBRE  

A continuació veurem un resum de les previsions dels darrers 8 anys a la zona del 
delta de L’Ebre que al ser molt homogenis tan sols he extret els resum anuals, d’on 
extreuremuna idea de la climatologia molt generalitzada 
 
 

 



 
 6 

 
D’aquestes dos taules extreiem una pressió anual relativament altes i temperatures 
suaus amb el típic contrast de temperatures de les tormetes d’estiu al llarg de juny fins 
agost 
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D’aquest quadre extraiem com a excepcional les pluges del mes de maig de l’any 
passat que van ser molt considerables i van permetre alleugerar la futura previsió de 
sequeres de l’estiu. 

 
En aquest quadre veiem vents netosos de component NW principalmet als mesos 
d’hivern i els vents suaus de garbí de l’estiu. 
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Aquest any ca ésser més suau en general al 2008 veient clarament  mitjanes de 
pressió i temperatura molt suaus. 
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D’aqui  extreiem pluges moderades amb algun pic més accentuat  com son el mes 
d’abril  i desembre  i amb unes  temperatures d’estiu algo menys calurós que  l’any 
anterior amb més presència de nuvolositat a l’estiu. 
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Aqui es torna a veure clarament els vents predominants de la zona a l’hivern 
remarcant el gener que va predominar clarament els vents de Mistral o com diuen a la 
zona del Cierzo. I un estiu amb vents agarbinats. 
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D’aqui extreiem que el 2006 va ésser una any amb un final de primavera  i inici d’estiu 
amb forts contrastos de temperatures. 
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D’aquestes taules extraiem un any bastant àrid amb poques pluges i força evaporació 
de l’aigua caiguda. 
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Van tenir un hivern amb dos mesos de vent remrcat desembre i gener i amb brises 
molt suaus de vent a l’estiu. 
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T

 
 
 
 
Temperatures poc oscil·lants i pressions relativament altes. 
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Poques pluges a excepció, no molt picuda, d’octubre i novembre. 
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Aquest any va ésser prou ventós amb un gener curiosament amb vents predominants 
de component Nord. 
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Temperatures suaus i pressions lleugeres a excepció d’un juliol i setembre més variat. 
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Excepcionalment la variació relativa en aquest any va ser accentuada per la seva 
variabilitat general. 
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Vents suaua a excepció de novembre i desembre que són carcterístics per 
predominar-hi els vents de component N. 
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Temperatures suaus i pressions poc variables a excepció d’un setembre algo més 
desestable. 
 



 
 21 

 
 
 
 
 
Maig i novembre algo més pluviscós però a trets generals molt suau. 



 
 22 

 
 
Hivern clarament ventós amb vents de component Nord i Nord-Oest 
 
 
NOTES: 
- Totes les hores s.expressen en Temps Universal (T.U.) 
 
- En totes les taules que hi apareix una Dia (per exemple per al dia en que s.ha 
enregistrat un valor extrem), VAR significa que aquest valor es va assolir més d.un dia. 
En el cas de les hores dels valors extrems 99:99 representa que aquest valor s.ha 
enregistrat en diferent hores. 
 
- Taula de vent CA significa Calma i VR Variable. 
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CONCLUSIONS 
 

En vers a que les xifres són fredes i no exposen comprensió a exepció que les 
interpretem, les meves conclusions venen exposades tinguent en compte 
consideracions prèvies citades a continuació per a ubicar-nos en el espai. 

Cal dir que per no ficar més informació ( per què n’hi ha molta) he expossat les 
conclusions basant-me amb estudis generalitzats que m’ha proporcionat l’Observatori 
de l’Ebre referent gairebé un segle on com podreu veure, sembla ser unes xifres una 
mica més baixes suposant jo que es degut al canvi climàtic.  

 
1. Consideracions prèvies 
 
 
El delta de l'Ebre és una llengua de terra emergent de la mar i envoltada per aquesta 
quasi per tot arreu. Això condiciona, evidentment, des del punt de vista climàtic, una 
baixa oscil.lació tèrmica i una elevada humitat. Per altra part, el Delta es troba envoltat 
per una sèrie de nuclis muntanyencs que separen la vall de l'Ebre de la mar 
Mediterrània. 
 
En aquesta situació, les depressions atlàntiques que baixen per aquesta vall i passen 
a la Mediterrània produeixen a la zona una sèrie de fenòmens característics. 
Bàsicament, originen unes fortes ventades, presents de novembre a abril, de vents de 
direcció NW, ratxats, temperats i amb baix contingut d'humitat: és el que al delta 
s'anomena vent de dalt, mestral o cerç. Això contribueix, juntament amb els arrossars i 
els canyissers secs, a accentuar la imatge desolada i inconfundible del delta hivernal . 
 
 
2. El curs de l'any 
 
La resta de l'any els vents característics són les marinades, impròpiament dites 
"ponentades", provocades pel major caldejament de la terra respecte de la mar. El 
vent de component Nord, "tramuntana", és un vent fort i fred que no és excessivament 
freqüent al Delta. 
 
El vent humit i responsable de bona part de les pluges al Delta és el "llevant" (El 
llevant porta l'aigua davant, diuen a la zona). És un vent fresc, humit i poc volgut pels 
pagesos i pels conreus. Precisament això és causa d'una altra diferència entre la gent 
del Delta i la de les terres de l'interior: mentre aquests darrers desitgen i han de 
menester l'aigua d'una manera vital, per a la gent del Delta, les pluges, amb una capa 
freàtica arran de la superfície, una elevada humitat i uns terrenys eminentment 
hidromorfs, plans i de difícil desguàs, comporten problemes d'inundacions, de 
malalties fúngiques per als vegetals i d'altres inconvenients que les fan poc desitjables 
.  
 
 
3. Les precipitacions     
 
Les precipitacions són molt variables segons els anys. Per una part hi ha una mitjana 
històrica (1880-1979) de 536 mm., però mentre l'any 1971 van caure 1.050 mm. de 
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pluja i a l'any 1936 en van caure 903 mm. de pluja, el 1978 només en caigueren 250 
mm. i el 1931 caigueren 258 mm. i, a més, aquesta pluja és repartida molt 
irregularment al llarg de l'any; en general, hi ha dues èpoques (setembre-novembre i 
abril-juny, tardor i primavera) amb fortes pluges, i dues altres èpoques (desembre-
març i juliol-agost) amb marcada sequera. 
 
 
4. Les temperatures 
 
Referent a les temperatures del Delta, la mitjana registrada a l'Aldea és de 18,0ºC (el 
registre més proper és a Roquetes amb 16ºC) amb un mínim el mes de gener de 
10,2ºC i un màxim a l'agost de 26,8ºC, essent la mitjana aproximada d'hores de sol de 
l'ordre de 300, des dels mesos de maig a agost, ambdós inclosos. Es tracta, doncs, 
d'un clima perfectament idoni per al conreu de la gran majoria d'espècies herbàcies i 
llenyoses.  
 
Les gelades són poc freqüents al delta de l'Ebre, però se n'han registrat els darrers 
anys (1910-1980) en el període comprès entre el 25 de novembre i el 4 d'abril; les 
èpoques més perilloses són les compreses entre el 3 de gener i el 12 de febrer en què 
s'ha arribat a assolir els -8ºC. 
 
La configuració plana del Delta i l'elevada humitat que hi ha fan que les boires siguin 
molt freqüents, que les renovacions d'aire siguin escasses i que s'originin diferències 
tèrmiques molt elevades entre els diferents nivells de les capes baixes de l'atmosfera, 
de manera que arran de terra els valors són molt baixos; per aquest motiu els vents 
secs i temperats del NW, tot i la seva violència, poden ésser una salvació per a 
combatre les malalties fúngiques o bé les gelades, a les quals tan propens és el Delta. 
 
 
5. Altres paràmetres meteorològics 
 
Al llarg d'un període de 25 anys, la pressió atmosfèrica mitjana ha resultat ésser de 
758,5 mm. Hg., amb mitjanes anyals extremes de 757,4 i 759,8 mm. Hg., mitjana 
mensual més alta de 761,0 mm. Hg. al gener, mitjana mensual més baixa a l'abril amb 
750,0 mm. Hg., i valors aïllats extrems de 777,5 mm.Hg. i de 721,4 mm. Hg. 
 
Quant al vent, per al període anterior, podem considerar els següents valors: 
 
- Velocitat màxima: 102 Km./h. 
- Recorregut màxim en 24 h.: 1.782 Km. 
- Recorregut mínim en 24 h.: 8 Km. 
- Mesos més ventosos: gener, març i desembre. 
 
Les hores en què bufa més el vent solen ésser les del matí, amb major calma als 
voltants del migdia. 
 
Unes altres dades interessants, són les següents: 
 
- Nebulositat mitjana: 3,9. 
- Valors anyals extrems (nebulositat): 3,4 i 4,5. 
- Mesos més serens: gener i juliol. 
 
Quant a l'evaporació, podem consignar les següents dades: 
 
- Mitjana del període: 4,1 mm./dia. 
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- Mitjana anyal més alta: 4,8 mm./dia. 
- Mitjana anyal més baixa: 3,5 mm./dia. 
 
essent juliol el mes d'evaporació màxima i desembre el d'evaporació mínima. 
 
La humitat relativa, per últim, va assolir un valor mitjà del 69%, amb mitjanes anyals 
extremes del 76% i 61%, essent setembre i octubre els mesos més humits i abril el 
més sec. 

Les dades i conclusions exposades venen referides a aquests 8 anys de estudi i 
analisi que m’ha proporcionat el centre meteorologic de L’Ebre però també he trobat 
interessant separar aquests anys de relativa normalitat amb els següents que van 
ésser estudiats també per aquest mateix centre entre l’any 2002 al 1997 on els forts 
temporals van donar lloc a fer un estudi climatològic però sobretot enfocat a l’afectació 
d’aquests a la mar, més interessant per nosaltres per poder treure unes conclusions 
óptimes a l’hora d’estudiar l’efecte a la pesca de Litoral.Per tant he vist apropiat tenir-lo 
en consideració com un subapartat dins l’apartat de climatologia. 

 EL CLIMA DE VENT EN EL DELTA DE L'EBRE, RELACIÓ AMB L’ESTAT 
DEL MAR 

La caracterització del vent sobre el mar és d'extrema importància en el modelatge de 
l'onatge. Per això és necessari conèixer les característiques de les estacions 
meteorològiques que proporcionen les dades. En aquest context el present estudi no 
es limita a obtenir el clima de vent en la zona del Delta de l’Ebre, sinó que busca 
quines estacions caracteritzen de millor manera el vent que genera l'onatge, 
especialment el més energètic. 

INTRODUCCIÓ  

Com pas previ a aquesta anàlisi és necessari conèixer com és el clima de vent en la 
zona d'interès. Per motius de disponibilitat de dades i hagut de la sensibilitat del 
terreny, s'ha centrat l'estudi en la zona del Delta de l?Ebre (Fig. 1). 

2. DADES DISPONIBLES  

En l'anàlisi del clima de vent s'han usat les sèries temporals de 5 anys de registres de 
la xarxa XIOM (Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorológics) emplaçats en la 
zona d'estudi Es defineix com ?clima de vent? a pesar de conèixer la representativitat 
relativa d'una sèrie tan curta de dades, i la necessitat de tenir sèries de 10 a 30 anys 
per a poder caracteritzar correctament el clima. No obstant això, per a l'exercici 
realitzat de comparança entre les diferents estacions meteorològiques i amb l'objectiu 
de la validació del model meteorològic l'interval temporal pot ser suficient. Les dades 
usades s'han obtingut de la xarxa fico-oceanogràfica XIOM i comprenen els registres 
de 3 estacions meteorològiques i 1 boia direccional d'onatge (Taula 1 i Fig. 1). Les 
estacions meteorològiques proporcionen dades de velocitat mitja, màxima i adreça 
dominant del vent cada 10 minuts a una altura de 10 m. La boia direccional d'onatge 
es troba enfront de Cap Tortosa en la corba batimétrica de 50 m i proporciona 
informació cada 10 minuts d'altura, període i adreça de l'onatge. Els mesuraments de 
vent sobre el mar procedeixen de la plataforma petrolífera Casablanca (Repsol-YPF), 
situada a 40 km mar a dintre de Cap Tortosa i a 45 km al S de la ciutat de Tarragona, 
aproximadament. Les dades d'aquesta estació estan molt esbiaixats, tenen 
resolucions temporals distintes i no sempre hi ha la mateixa disponibilitat, encara que 
en general es té velocitat mitja, màxima i adreça dominant cada 18 minuts. A més el 
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anemómetro es troba a una altura de 69 m sobre el nivell del mar, de manera que les 
velocitats s'han reduït a 10 m amb la hipòtesi de perfil logarítmic del vent. 

Taula 1. Procedència i període de les dades utilitzades 

 

 

Fig. 1. Localització de les estacions meteorològiques i la boia 

 (Font: Institut Cartogràfic de Cataluya) 

 

Degut al fet que les dades adquirides contenen informació des de la 
macrometeorología fins a la micrometeorología (VAN DER HOVEN, 1957) es 
promedian les velocitats sobre un interval d'una hora eliminant així les fluctuacions a 
causa de la turbulència i caracteritzar el clima de vent. 

3. CLIMA DE VENT  

En les anàlisis realitzades en les estacions meteorològiques de localitats costaneres 
es detecta un comportament del vent molt dispar (Fig. 2). Totes les estacions 
reflecteixen efectes característics de la seva localització, però el comportament del 
vent no s'explica per la seva ubicació dintre de la localitat, sinó que existeix una 
explicació plausible associada als efectes orogràfics de major escala. En aquest sentit 
es detecten les adreces de brisa per a cada localitat i l'efecte de les barreres 
aerológicas que suposen els diferents massissos muntanyencs. 
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Fig. 2. Clima de vent anual en les diferents estacions 

A pesar dels efectes locals sí que es poden trobar característiques comunes. En totes 
les estacions es detecta la marcada presència del conegut mestral (vent fort del NW), 
que es veu afavorit pel acanalamiento que suposa la Vall de l’Ebre i que bufa amb més 
o menys freqüència durant tot l'any. L'excepció, però amb explicació orogràfica a 
aquest règim és Sant Carles de la Ràpita, que per estar al sud del Delta i amb el 
massís muntanyenc del Montsià just en l'adreça NW, l'adreça dominant és N. L'estació 
amb major episodis de mestrales és tardor, en totes les localitats. 

Altra característica comuna destacable, encara que no s'observa a Sant Carles de la 
Ràpita, és la major freqüència d'adreça I i amb forts vents a la primavera, coincidint 
amb episodis de llevantades (temporals de l'I). Sobre el mar, també es manifesten 
aquestes caracterísiticas comunes: alta presència del mestral durant tot l'any i gran 
freqüència de component I a la primavera. També cal destacar la influència de la costa 
en el règim de vents d'estiu, ja que en aquesta estació les adreces dominants són les 
adreces de les brises marines. Tal com és d'esperar les majors velocitats es registren 
en la plataforma petrolífera, amb màximes (en terme mitjà horari) registrades 
compreses entre els 20,7 m/s de febrer, març i setembre, d'adreces de NW, I i W, 
respectivament, fins als 28,1 m/s del NW al desembre. Encara que la freqüent 
presència de forts vents també és destacable en l’Ampolla. És destacable el gran pes 
de les components S i SSW en l'estació de Deltebre. L'absència d'una clara presència 
d'aquestes components en les altres estacions i les seves baixes velocitats, suggereix 
que es tracta d'un efecte local d'aquesta estació. 

4. ANÀLISI D'EPISODIS ENERGÈTICS (TEMPORALS MARÍTIMS) Per a aprofundir 
en l'estudi i caracterització de les diferents estacions i així poder avaluar la seva 
rellevància com factor generador d'un estat del mar, s'analitza el comportament del 
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vent respecte a l'onatge per a diferents episodis de temporal marítim (Hs > 150 cm) i 
dels quals es disposen de dades de l'estació situada en Casablanca. Amb aquestes 
limitacions disposem d'un mostreig de 278 hores sumant els distints temporals 
(separats per barres verticals en els gràfics (Fig. 3, a i d). Els dos temporals amb major 
nombre de dades són també els més energètics amidats en el litoral català, 
corresponents a novembre de 2001 i març-abril de 2002 . De l'anàlisi dels resultats es 
desprèn que el vent sobre el mar rares vegades és menor que l'amidat en les 
estacions costaneres, però sense cap tipus de correlació entre si. Sobre el mar 
s'observa que la velocitat del vent augmenta i disminuïx de forma progressiva, donant 
lloc a becs amples en relació amb un comportament més racheado de les estacions 
litorals. A pesar de la falta de dades, s'observa que Deltebre és on s'amiden les 
menors velocitats. Això està d'acord amb l'observat en el clima anual, ja que és 
l'estació menys marítima de totes Respecte a les adreces del vent durant els temporals 
s'observa una concentració dels sectors direccionals N, NNW i NW. Solament en la 
tempesta de març-abril de 2002 hi ha una freqüència destacable de vent del quadrant 
NE En contrast, l'adreça de l'onatge, es troba repartida entre NNW ? NW i sobretodo I i 
NNE.  

 

Fig. 3 (a i b). Característiques de l'onatge 
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Fig. 3 (c; d; e y f). Característiques del vent al llarg dels temporals marins 
 

Aquesta distribució direccional de l'onatge respecte al vent indica que la major part de 
les situacions de temporal es produïxen amb mar de fons i no en situació de mar de 
vent (SOULSBY, 1997). Això es comprova a l'efectuar una divisió de cada situació 
entre mar de fons i mar de vent, considerant mar de vent quan l'onatge es troba en el 
mateix sector direccional o en un dels sectors immediatament contigus i amb el criteri 
que el període bec de l'onatge no sigui superior a 8 s. (Fig. 4). 
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Fig. 4. Divisió en mar de fons i mar de vent per a cada instant dels diferents temporals 

Degut que l'objectiu de l'estudi és determinar quines dades de vent són els més 
apropiats per a usar en la validació del model meteorològic que proporciona l'entrada 
al model de generació d'onatge, interessa trobar en quin de les estacions hi ha una 
major correspondència entre l'adreça del vent i la de l'onatge. AL considerar les 
situacions de mar de vent podem establir quins de les estacions tenen la capacitat de 
detectar la generació de l'onatge i per a quines adreces (Fig. 5). Gràcies a aquesta 
separació es distingeix que no totes les estacions meteorològiques responen de la 
mateixa forma. En situacions de generació d'onatge de NW l'estació que millor ho 
detecta és la de l L´Ampolla i Sant Carles de la Ràpita. És destacable el fet que en la 
plataforma Casablanca solament en algunes ocasions es produïx generació de oleje 
de temporal en l'adreça NW. Per contra, és on es detecta amb major freqüència la 
generació d'onatge de llevant. Encara que el comportament de l'estació de la Butllofa 
durant els episodis de fort llevant també és molt bo. 

 

Fig. 5. Adreces de la mar de vent durant els temporals 



 
 31 

L'explicació per a aquest comportament és l'àrea de generació de l'onatge. El vent de 
mestral, deu la seva intensitat al acanalamiento produït per la Vall de l?Ebre, a mesura 
que s'allunya de la costa perd intensitat i canvia la seva adreça. L'onatge que es 
registra en la boia, generat en un àrea limitada per un vent similar a l'amidat en la 
costa. No obstant això mar a dintre, la situació és distinta, ja que el NW de la Vall de 
l’Ebre és un vent local dintre d'una situació de N més o menys general, i aquest és el 
vent que s'amida en alta mar. En la situació de vents del sector I, i en gairebé 
qualsevol altra situació, el vent que genera l'onatge és més semblant al que es registra 
sobre el mar.  

5. APLICACIÓ AL TEMPORAL DE NOVEMBRE 2001  

El temporal de novembre de 2001 ha estat un dels més energètics que ha sofert el 
litoral català, d'aquí la importància del seu estudi. El temporal va ser una successió de 
situacions sinòptiques que alternaven vents de llevant i de mestral en la zona del Delta 
de l’Ebre, des del dia 9 al 20, arribant-se fins a 596 cm d'altura d'ona significant en la 
boia de Cap Tortosa. Aquest temporal és estudiat amb profunditat (BOLAÑOS et al., 
2003 a, b; BOLAÑOS et al., 2004) analitzant els errors i sensibilitats dels models 
d'onatge i vent. En la figura 6 es presenta l'altura d'ona i el període mig registrat en la 
boia de Cap Tortosa juntament amb les prediccions obtingudes pel model. Degut que 
la principal entrada en els models d'onatge és el camp de vents, l'error en aquest es 
propaga a la predicció de l'onatge produint errors de fins al 30% en el Mediterrani. 
D'aquí l'interès de validar i millorar els camps de vents sobre la base de les dades 
registrades en les estacions meteorològiques. 

 

Fig. 6. Comparació dades onatge registrats amb els resultat del models numèrics 
 
A l'analitzar l'altura d'ona i la velocitat del vent amidat en les estacions de terra, per 
exemple amb l'estació de L´Ampolla, es troba que no hi ha gairebé correlació (Fig. 7a). 
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Els mateixos resultats s'obtenen si s'intenta caracteritzar l'esdeveniment utilitzant 
registres sobre el mar, amidats en la plataforma Casablanca (Fig. 7b). En aquest cas 
la correlació és pràcticament inexistent. 
 

 
Fig. 7. Comparança onatge i vent en L´Ampolla (a) i en Casablanca (b) 

És d'esperar obtenir una bona correlació o almenys una millor correlació quan es 
representa una major velocitat del vent que pugui relacionar-se amb una major altura 
d'ona. En les anteriors correlacions, això fet no es dóna i es pot raonar que és degut al 
fet que quan hi ha fort onatge no necessàriament s'està generant en la zona de 
mesura de l'estació. Com aplicació de l'estudi anterior s'intenta l'exercici de comparar 
el vent combinat d'ambdues estacions amb l'onatge. La combinació es realitza de 
manera que el vent usat depèn de l'adreça de l'onatge registrat: - S'usa el vent amidat 
en l’Ampolla quan l'onatge prové del sector N-NW. - El vent amidat en Casablanca és 
usat quan l'onatge prové de qualsevol altra adreça (gairebé sempre aixequi). El 
resultat obtingut (Fig. 8) millora notablement els resultats de les correlacions anteriors. 
La millor correlació entre onatge i vent amidat explica que per a vent de mestral l'àrea 
de generació és propera al litoral i el vent que millor descriu la generació d'aquest 
onatge és el de l'estació del litoral, la de l?Butllofa. En el cas de vents marins, atès que 
l'àrea de generació de l'onatge se situa mar a dintre, el vent que millor caracteritza 
aquesta generació és l'amidat en altamar. 

 

Fig. 8. Comparança onatge i vent combinat de L´Butllofa i Casablanca 
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6. CONCLUSIONS  

En la caracterització del clima de vent de diferents estacions meteorològiques situades 
en una mateixa regió i no molt allunyades entre si, s'han trobat comportaments molt 
dispars i algunes característiques comunes. Aquest fet indica que no és fàcil escollir 
una sola estació meteorològica terrestre com representativa d'un domini de generació 
d'onatge. Això és així fins i tot en zones amb poca complexitat topogràfica com és el 
del Delta de l'Ebre. A més, el comportament descrit per cap d'elles és igual que el vent 
registrat sobre el mar, que a priori està menys pertorbat. AL comparar el 
comportament del vent en les diferents ubicacions en moments de temporal es 
comprova que: - El vent sobre el mar és sempre de major intensitat. - Una de les 
estacions utilitzades en l'anàlisi, la de Deltebre, és més terrestre que les altres. - 
S'amiden simultàniament adreces distintes per a l'onatge i el vent en les diferents 
estacions. Usant un criteri per a mar de fons i mar de vent es detecta que el mar de 
vent es produïx gairebé exclusivament en dos sectors direccionals el NW i l'I, i que en 
cadascun d'aquests sectors el vent que coincideix amb l'adreça de l'onatge pertany 
gairebé exclusivament a una única estació meteorològica, la de l?Butllofa en el cas del 
NW i la de la plataforma Casablanca en l'altre. Es comprova aquest fet al correlacionar 
les dades per a un temporal marí, en el qual s'alternen diversos episodis d'onatge de l'I 
i del NW, amb el vent en aquestes dues estacions. La millor correlació, és a dir, la 
millor explicació de la generació de l'onatge, s'aconsegueix combinant el vent 
d'ambdues estacions, depenent de l'adreça de procedència de l'onatge. 

La utilització de vents registrats sobre el mar per a avaluar els esdeveniments de 
llevant i els d'una estació del litoral, tal com la de l?Butllofa, seran sens dubte de gran 
utilitat per a poder validar correctament el model meteorològic per a la generació de 
l'onatge. 
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ESTUDI DE L’OROGRAFIA 

 

 

Aquí trobem un mapa de la zona que ens ajudarà a entendre les raons principals de 
perquè la zona entre l’Ampolla fins a la zona sud del poble de l’Hospitalet de L’Infant 
és tan ventosa i per que més a munt d’aquest a els vents minven i a la zona de l’Ebre 
hi ha una climatologia peculiar podent anomenar-la de microclima. 

 

Primerament donaré explicació detallada del medi geogràfic de l’Ebre. 

Ebre 

Aquest territori está ocupat, en bona part per la conca de l’Ebre i el Matarranya, essent 
una zona eminentment muntanyosa amb una gran diversitat de relleus i una important 
xarxa hidrogràfica que el vertebra. 
 
Aquí es troben els contraforts dels Sistema Ibèric amb la Serralada Costerocatalana. 

Zones de muntanya: dels Ports al Montsant 

El massís dels Ports de Tortosa-Beseit, situat a la dreta de l’Ebre, s’estèn en direcció 
SW-NE, paral.lel a la línia de costa, i configura els relleus més accidentats. Les cotes 
més altes superen o s’aproximen als 1400 metres (Tossal dels Tres Reis, el Mont 
Caro...). Continua amb les serres de Pàndols i Cavalls on les cotes no superen els 700 
metres (Punta-redona, la Carabassa, etc). 
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A la dreta de l’Ebre les serres de Cardó-Boix i Tivissa-Llabería-Colldejou tanquen la 
prelitoral catalana amb cotes que no superen els 1.000 metres (Creu de Santos, 941 
m). 
 
Al nord el massís del Montsant forma enormes cingleres amb cims com la Roca 
Corbatera (1.666 m), la Roca Falconera (1.150 m) i la Cogulla (1.073 m). 
 
Al sud la serra del Montsià s’alça davant la Mediterrània amb cotes d’uns 700 metres 
(la Trencada, Mata-redona, la Tenda...). 

Zones de moles, bancs fluvials, planes i delta 

Es tracta de zones on el relleu continua sent irregular però més dulcificat, amb àmplies 
i petites valls, bancs fluvials, terrasses i planícies sedimentàries. 
 
La conca dels rius Matarranya i Algars (Terra Alta) es troben entre uns 400 i 500 
metres sobre el nivell del mar on predominen les formes tabulars o moles amb conreus 
de secà i extensos boscos de pi negre en un terreny on abunden les argiles i els 
materials refractaris. 
 
Al Priorat les zones depressionàries dels rius Montsant i Siurana configuren relleus 
molt accidentats a l’interior i més suaus a l’obrir-se cap a l’Ebre, on predominen les 
terrasses i els conreus de costers en terrenys basaltics de licorella i calcaris. 
 
A la resta de comarques de l’Ebre el riu ha anat formant fèrtils bancs fluvials 
sedimentaris on predominen els correus de fruita dolça i l’olivera. La Ribera d’Ebre és 
la que mostra més diversitat de paisatges i ecosistemes formant una vall interior 
tancada per les serres de la Picossa, el Tormo i Cardó amb el gran meandre de Flix al 
nord i el pantà de Riba-roja. 
 
L’aportació de sediments que el riu arrossega en el seu curs ha format a poc a poc 
l’espectacular delta de l’Ebre. Una planície de 320 km2 que configura la zona humida 
més gran de Catalunya i l’hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània occidental, 
després de la Camarga francesa. 
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Primerament cal dir que una enciclopedia defineix el cierzo com: 

Cierzo 
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El Cierzo o Mistral és el vent de component NO. En Aragó i en la Ribera de Navarra és 
un fort vent fresc i sec originat en la vall de l'Ebre, a causa de la diferència de pressió 
entre el Mar Cantàbric i el Mar Mediterrani, quan es forma una borrasca en aquest 
últim i un anticiclón en l'anterior. 

 És un vent molt freqüent en la vall, i es pot presentar en qualsevol mes de l'any, 
encara que és més freqüent a l'hivern i començaments de la primavera. En el centre 
de la vall poden donar-se ràfegues de 100 km/h. La màxima observada, segons les 
dades disponibles, és de 160 km/h al juliol de 1954.  

Ja Catón el Censor (s. II a. C.) es refereix en les seves cròniques a aquest vent cercio 
de la Hispania Citerior, que era capaç de derrocar a un home armat o carretes 
carregades. El cierzo condiciona la vida de la Vall de l'Ebre perquè és un vent 
desecante i les plantes han de lluitar contra la sequedat que origina. Igualment, els 
agricultors han de protegir els seus cultius d'horta amb barreres de canyes o 
plantacions d'arbres. Investigant he vist interesant i pràctic primer situar-nos per 
després establir justificacions d’aquesta afirmació, per tant abans de parlar del cierzo 
crec que caldria parlar del riu Ebre grosso modo i situar visualment el recorregut 
d’aquest cierzo, per tant he de dir que: 

El riu Ebre és el riu més cabalós de la Península Ibèrica i el segon més llarg, per 
darrere del Tall. Discorre enterament per Espanya, on ocupa la primera posició entre 
els rius que neixen i desemboquen netament en aquest país, tant per la seva longitud 
com pel seu cabal. Recorre l'extrem nororiental de la Península Ibèrica, a través de la 
vall que duu el seu nom, situat en una depressió. Segueix una adreça nord-oest-sud-
est, des dels Becs d'Europa (Serralada Cantàbrica), on té el seu origen, fins al Mar 
Mediterrani, en el qual aboca formant el Delta de l'Ebre.  

El riu té una longitud total de 930 km.%[1] La seva conca hidrogràfica és la més 
extensa d'Espanya, amb una superfície de 83.093 km2. Aquesta es distribuïx, a més 
de per aquest país, per Andorra i França. L'Ebre travessa les comunitats autònomes 
espanyoles de Cantàbria (on neix), Castella-Lleó, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya 
(on desemboca), a més la conca hidrogràfica de l'Ebre també abasta territoris del País 
Basc (la practica totalitat d'Àlaba) i de la Comunitat Valenciana (N.O. de Castelló). Dos 
capitals de comunitat autònoma, Logronyo i Zaragoza, són banyades pel riu. 
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Per tant l’afirmació de que és el cierzo el que afecta a la zona és verdadera arribant a 
la conclusió de que l’orografia a la zona del riu Ebre produex al llarg de tot el seu 
trajecte una depressió aque afavoreix el conegut efecte Ventury que fa d’aquesta vall 
com un embut i també la realitat que si tenim una zona anticiclonica per la zona del 
mar cantàbric i una depresió a la zona de la mar mediterrània es produeixen vents de 
component NE que flueixen per la vall i que encara és més accentuat si les diferencies 
de pressions entre borrasca i anciclcló són accentuadas. 

EFECTE METEOROLÒGIC LOCAL 

En la zona de l’Ametlla de mar ens trobem un altre efecte molt característic de la zona 
que afecta d’una manera més lleu  a la pesca litoral i es tracta de la coneguda 
Emburgada.  

Emburgada 

L’origen d’aquest nom provee de  les muntanyes que ens trobem a la zona del Perello 
les muntanyes Burga. Sabem que aquest fet tindrà lloc quam es comença a crear una 
boira al cim d’aquestes. Quan fa molt fred aquesta boira vaixa fins al poble del Perelló. 
I no cal dir que les muntanyes del Burga tots els matins es desperten amb petites 
gelades. 

Hi ha una cancçó popular de la zona que diu: 

El poble del Perelló 

... 

De vegades tenim fred 

i altres baixa l’Emburgada. 

Però aquí al Perelló, 

la gent sempre està animada. 
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Tot i que per la gent de secà, la gent del Perelló es fa dur i s’intenten animar am 
cançons populars aquest efecte encara és més acentuat a la costa. Aquesta geló 
arriba a la zona de L’Ametlla de Mar, poble just sota les muntanyes del Perelló, amb 
temperatures de 0º a 2º sota cero i amb vent relativament forts donant una sensació de 
fred encara més accentuada. Aquest fred es perllonga al llarg de 3 a 5 dies com a 
màxim baixant també la temperatura superficial de l’aigua i fent per tant que els peixos 
pugin per tenir calor.Per tant, d’una manera psicològica els afecta però alguns com els 
pescadors de jarcia els hi surt a compte aquesta fredor. 

 

 
 

També he sentit a la gent de la zona que aquests forts vents que tenim a la zona de 
l’Ebre son produits pel Cierzo. Al primer moment hem va soptar per què tenia entés 
que eren vents de la zona de Navarra, per tant vaig a profondir en aquesta afirmació 
per veure si era veritable i com afectava a la pesca de la zona. 
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ESTUDI OCEANOGRAFIC I HIDROGRAFIC 
 
Primer de tot, he trobat oportú fer un resum del efectes oceanogràfics més destacats 
per al’estudi de la pesca de litora.  
 
Primerament he trobat oportú explicar què és la corrent,  tipus de corrent que hi ha i 
les  conseqüències a la pesca en general: 
 
Corrents marins: Desplaçament de grans masses d'aigua a través dels mars, 
afectades per Coriolis, relacionades amb la circulació general dels vents. 
 
Causes que les produïxen i tipus:  

 Per canvis de densitat, corrents termohalinas:  
1. En els pols al refredar-se l'aigua es fa més densa i pesada.  
2. En els tròpics a l'evaporar-se augmenta el seu salinidad fent-se més densa i 
pesada.  

 
 Corrents d'arrossegament o deriva: A causa de vent persistent (ex. Alisio). 

Segons la teoria de Elkman, el corrent de deriva forma un angle amb el vent de 
45º a la dreta (HN) o a l'esquerra (HS), degut al fet que la transmissió d'energia 
està afectada per Coriolis i fregament.  

 
 Corrents de gradient:  

1. Per diferència de pressions entre dues masses d'aigua de diferent densitat.  
2 Per acumulació d'aigua en zones a causa del efecte del vent.  

 
 Corrents de marea: en llocs poc profunds i en estrenyiments adquireixen molta 

velocitat. Cada 6h 12' flux (entrant) reflujo (vaciante).  
 

 Contracorrientes o corrents de compensació: Compensen el buit generat pel 
transport d'aigua d'un corrent, en adreça oposada.  

 
 Corrents costaners induïdes pel vent paral·lel a la costa: (referit al HN)  

 
o Costa a la dreta: El vent crea un corrent de deriva cap a la dreta (cap a 

la costa) que causa acumulació d'aigua, formant un desnivell que 
engendrarà altre corrent de gradient en l'adreça del vent. El corrent 
costaner resultant serà, vectorialment, d'uns 45º cap a la dreta (cap a la 
costa)  

 
o Costa a l'esquerra: El vent crea un corrent de deriva cap a la dreta (a 

mar obert) que fa que es buidi aigua, formant un desnivell que 
engendrarà altre corrent de gradient en l'adreça del vent. El corrent 
costaner resultant serà, vectorialment, d'uns 45º cap a l'esquerra (cap a 
alta mar)  

 
 
Conclusions: 
 
A continuació exposo un seguit l’efectes que tenen les corrents amb la pesca: 
 
Els efectes solunars afecten sensiblement als organismes vius i especialment als 
d'origen aquàtic.  



 
 42 

Els efectes solunars afecten els moments mareals de la mar configurant un espectre 
alimentari diferent per als peixos pel flux de marea i corrents interoceàniques, a més 
els moviments lunars afecten els nivells de lluminositat que múltiples organismes 
obeeixen.  

Moltes vegades no hi ha pesca en un lloc determinat perquè el corrent ha generat un 
arrossegament de les preses cap a alguna zona d la mar i darrere de estranyes preses 
múltiples peixos carnívors es mouen seguint-los.  

En la mar les nits de lluna plena són moments propicis perquè múltiples organismes 
emergeixin de les zones profundes a la recerca de la llum nocturna i en aquests 
moments es donen festins alimentaris de gran magnitud.  

A nivell relacional definitivament en aquest moment i en els dies molt propers a la lluna 
ompli la pesca tindrà un nivell de probabilitat més baixa en el dia atès que els peixos 
estaran amb un nivell alt de sacietat.  

Conforme avancen els dies els nivells d'intensitat del reflex de lluna disminueixen fent 
que els peixos tinguin requeriments alimentaris més alts. Per contra en les nits de lluna 
nova els nivells lumínics són nuls pel que els cardumens es dispersen i els peixos 
tenen dificultats per a alimentar-se en la nit i en això deriva una molt bona pesca en els 
dies de lluna nova i dies abans o després en els quals els nivells lumínics són baixos.  

L'anàlisi és complex perquè no solament els efectes mareals i lumínics incideixen en la 
pesca altres factors estan presents tals com, lloc específic donada la conformació del 
fons, salinitat, concentració d'organismes alimentaris en les aigües, oxigenació, 
temporalitat de les espècies a nivell alimentari i reproductiu, influència de depredadors 
i malalties entre altres factors a esmentar.  

La recomanació de pesca seria basada:  

Busca els moments mareals de les cambres creixents i quarts minvants de preferència 
i realitza la pesca amb alta probabilitat de la següent forma:  

2 hores abans de l'alba i dues hores després d'aquest  

2 hores abans del vespre i dues hores després d'aquest  

Durant les hores de la nit en els cicles de lluna nova cambra creixent i minvant i amb 
un grau menor però sempre amb possibilitats durant la lluna plena (hi ha molt aliment 
en l'aigua). 

 Fora d'aquest espectre anteriorment esmentat que són els moments que s'activa 
regularment l'alimentació dels peixos es poden treballar els canvis de marea ja sigui en 
la mitja marea alta i la mitja marea baixa.  

Ja que la pesca és un esdeveniment de distracció - passió per al pescador qualsevol 
moment podria ser oportú per a la pesca. La constància és la clau per a la pesca 
esportiva. Els rius són afectats en menor grau pels efectes solunars i els llacs grans 
tenen incidències semblants a la mar, encara que allí no es donin canvis tan dràstics a 
nivells de corrents. 

 
 
A continuació de la mateixa manera que les corrent s’exposa resumidament què és 
l’onatge i com afecta a la pescade manera general. 
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Formació: Ondulacions superfície mar per vent que transmet energia per fregament. 
També per sismes submarins, corrents, erupcions volcàniques i marees.  

Característiques  

Longitud d'ona: Distància entre dues senos o crestes.  

Altura: Distància vertical entre cresta i seno. Amplitud: Meitat de l'altura.  

Pendent: Relació entre l'altura i la longitud.  

Tren d'ones: Diverses ones consecutives de les mateixes característiques. Període: 
Temps que triguen a passar pel mateix punt dues crestes o dues senos.  

Freqüència: Nombre de crestes o senos que passen per un punt en un temps 
determinat.  

Velocitat de propagació: Distància recorreguda per un seno o una cresta en la unitat 
de temps.  

Direcció: Punt cardinal d'on ve la mar.  

Edat: Relació entre la velocitat de propagació i la velocitat del vent.  

Interferència d'ones: Si existeixen ones en diferent adreça (mar de vent i mar estesa 
alhora).  

Trencament de les ones: En alta mar trenquen per fer-se inestables al créixer la cresta 
desproporcionadament a la seva base o per trobar ones en diferent adreça.  

En les aigües poc profundes l'ona perd velocitat per fregament amb el fons mentre la 
cresta segueix el seu avanç fent-se asimètrica i trencant.  

Rompientes Ressaca: Moviment de tornada de l'ona reflectida.  

Mar de vent: Format directament pel vent. Ones agudes, longitud d'ona curta, ones 
petites i irregulars.  

Mar de fons, estesa, de leva: Mar regular, ones de longitud d'ona molt major que la 
seva altura, rodones, sense rompientes.  

Intensitat: Força amb la qual bufa el vent.  

Persistència: Temps que bufa el vent en la mateixa adreça.  

Fetch: longitud o grandària de l'àrea on el vent bufa en una mateixa adreça i intensitat.  

Escala de Douglas:  

0 calma, 1 arrissada, 2 marejadilla, 3 marejada, 4 forta marejada, 5 gruixuda, 6 molt 
gruixuda, 7 arbolada, 8 muntanyenca, 9 enorme. 
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Quan el vent bufa la capa superior de l'aigua es mou en l'adreça del vent, fins que 
arriba a la riba on s'enfonsa i torna en la direcció contrària al vent. A l'hivern, amb els 
vents freds, en la nostra riba l'aigua serà freda ja que ha estat enfríada pel vent que 
ve. Durant aquesta època els peixos prefereixen aigües càlides i per tant estaran en la 
riba contrària. Si per contra el vent és càlit, els peixos buscarien les aigües de la riba 
en la qual bufa el vent. Durant els mesos càlids, independentment del vent que faci, 
fred o càlid, els peixos estaran en la riba en la qual bufa el vent. Això és degut al fet 
que en aquesta època qualsevol moviment d'aigua provoca que aquesta s'oxigeni. 
Altre motiu és que el corrent d'aigua provocada pel vent fa que els peixos s'acostin al 
la riba en la qual bufa el vent a la recerca d’insectes morts surant en la superfície. Els 
problemes vénen quan hi ha canvis en la direcció i temperatura del vent. En algunes 
aigües els peixos solen canviar de zona amb els canvis de vent. En unes altres les 
romanen en el lloc que els ha dut el vent anterior per uns dies. Una revisió constant de 
les captures que veiem, la direcció del vent i la temperatura de l'aigua ens donarà les 
respostes que estem buscant, encara que seguint la 'recepta de l'àvia' que he donat al 
principi, hauríem de trobar pesca. 

 
 
 
 
Esquema de corrents en zona fluvial 
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HIDROGRAFIA DEL MAR CATALA 
 
Introducció: 
 
Obert per complet al Golf de Lleó pel N i NE amb fons de l’ordre de 2500 metres però 
separat de la resta del Mediterrani Occidental per l’arc insular Balear amb fons menors 
de 100 metres  entre Menorca i Mallorca, de 500m entre Mallorca i Eïvisa i de 800 
metres entre Eivisa i Cab de la Nao, el mar català es fortament influenciat en la seva 
hidrografia pels processos que tenen lloc als seus límits. A la capa superficial rep les 
aigües procedents tant del N i NE com del S idel E així comde la costa, on desaigua un 
gran número de caudals encara de poca consideració i amb una gran estacionalitat, 
escepte al riu Ebre que drena una vasta conca. 
 
 
 La carcterística més notable del mar català és la seva gran homogeneitat. Si 
s’exclouen els primers 100 metres fortament influenciats tant pels efectes de la 
radiació solar com per les aportacions d’aigües atlàntiques i i conutinentals, la variació 
tèrmica noexcedeix 1ºc(12,5-13,5) i la salinitat queda confinada entre 37.9 i 38.6%. 
 
 
Per poder entendre el resum de corrents que afecten a la zona s’ha d’establir uns 
mínims de coneixements referent als tipus de masses d’aigües que afecten el nostre 
litoral. 
 
 
Mases d’aigua 
 
 
Amb freqüència la classificació de les aigües del Mediterrani en diferents masses es fa 
amb certa arbitrarietat basant-se en màxims o mínims tèrmics molt tenues( inferiors a 
0,1ºC) i de dubtosa persistència. Tot i així a grosso modo a la regio catalana es poden 
distingir les següents masses d’aigua: 
 
 
AIGUA MEDITERRANIA de forta salinitat( 38,4-38,6) i baixa temperatura mai inferior a 
13ºc ni superior a 13,5ºC. Tot i la seva existència està confinada a profunditats 
superiors als 200metres, tot i que pot arribar a cotes proximes a la superfície (75m) a 
certes zones de divergència i èpoques de l’any. Normalment aquesta massa es 
presenta dividida en dues capes per una zona de mínimes temperatures relatives ( 
menys de 13ºC) que més endavnt quedarà definida comaigua septentrional profunda. 
D’aquestes una sempre es troba per sobre del 500metres i es anomenada com aigua 
oriental intermediària mentres que l’altre, anomenada aigua de fons es situa sempre 
per sota de dit mínim tèrmic. Aquesta distinció es tindrà en compte a la meitat Nort del 
litoral català i  en canvi per a la zona del nostre estudi, en tots els seus efectes la 
considerarem com una sola massa que anomenarem auigua de fons. 
 
 
AIGUA ATLANTICA caracteritzada per la seva elevada temperatura i baixa salinitat, 
primerament per la seva presència constant a la superfície on la confina la seva baixa 
densitat i lo segon pel seu origen eln les aigües superficials de l’oceà Atlàntic on 
procedeix seguint les costes orientals de les illes balears i endinsant-se al mar català 
pel N i S de Mallorca i pel canal entre Eivisa i el cab de laNao. Aquata massa sembla 
que s’extén per tota la regió a l’estiu i de manera especial a la meitat oriental tot i que 
pot desaparèixer o passar desaperseguda a l’hivern. Segons alguns experts la seva 
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presència al ameitat occidental, es a dir a les proximitats de la costa catalna es negada 
justificant-ho per la baixa salinitat amb les aportacions d’aigua continental pels caudals 
des del Rodà a l’Ebre. Per nosaltres en vers a la poca distinció d’aquest efectes 
anomenarem la’igua atlàntica com AIGUA SUPERFICIAL. 
 
 
AIGUA SEPTENTRIONAL caracteritzada per la seva baixa temperatura (menys de 
13ºC) te el seu origen sembla ésser al refredament d’una gruixuda columna d’aigua 
per l’acció del vents continentals ( mistral, tramuntana i mestral o Cierzo) a l’hivern que 
la seva baixa temperatura uneixen la seva baixa humitat relativa provocant un forta 
ugment de la densitat per refredament i evaporació de l’aigua superficial establint-se 
una intensa convecció molt clara a la zona del Golf de <Lleó però que s’exén fins a les 
laltituts de l’Ebre. La profunditat an la que es allotjada aquesta aigua depen de la 
intensitat dels vents i la salinitat de partida que influeix a la salinitat final podent ser jst 
per sota de la termoclina quan aquesta es comença a formar o més per abaix en forma 
de cunya entre la anomenada aigua oriental i la de fons. Més endavant ens referirem a 
aquesta com AIGUA INVERNAL precisament per a indicar la seva existència 
transitòria degut que per difusió es va barrejant amb les capes amb las que se troba en 
contacte fins practicament desaparèixer en hiverns susas i absolutament ala part sid 
del mar català. 
 
 
Així que son aquestes tres masses d’aigua: AIGUA SUPERFICIAL, AIGUA INVERNAL 
I AIGUA DE FONS les que ens ajudaran a fer un esquema hidrogràfic que ens ajudarà 
a explicar les capacitats de la mar de produir matèria viva i els consequents procesoso 
tròfics i afectació a la pesca. 
 
 
 
Variacions geogràfiques 
 
 
Com a conclusions de lo explicat podem extreure que la part central del litoral català ( 
entre barcelona i Valencia) trobem una major homogeneitat termohalina que la resta 
de la regió. Això deu esdevindre conseq¨`encia de allunyament de les fonts de 
perturbacions que. Com hem explicat , son el nort i els canels entre les illes i entre 
Eivisa i el cap de la Nao. 
 
 
La no preseincia de salinitats superioirs al 38,45% es  pot explicar millor si es té en 
compte la topografia del fons marí que impideix l’entrada d’aigües profundes pels 
canals entre illes quedant limitat a les obertures N i S i en especial la primera. 
 
 
La penetració de l’AIGUA ATLÀNTICA en superfície mostra una clara tendència al límit 
oriental, entre illes, i pel Sud mentres que pel Nort, a prop de la costa, s’observa en 
forma de cunya d’AIGUA SUPERFICIAL lleugerament desalada que no va més enllà 
de Barcelona pel riu Ródano. Això produeix a la meitat Nort una llengua d’aigua més 
densa que penetra per l’eix del mar català des del Golf de Lleó i que es troba en 
equilibri amb una circulació ciclònica més al Nord. 
 
 
Per sota de les termoclines es troben els vestigis de les baixes temperatures hivernals 
ab un mínim relatiu inferior als 13ºC, on la seva localització localització pot oscil·lar 
entre els 100 i els 300 metres que va desapareixent lentament al barrejar-se l'aigua 
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invernal amb les capes immediatament en contacte amb elles. D'aquesta aigua no 
queda cap a mitjans de l'estiu mes que el minimo relatiu encara que amb temperatures 
superiors ja a 13º i àdhuc aquest minimo pot arribar a desaparèixer, entrant en 
contacte l'AIGUA SUPERFICIAL amb l'AIGUA DE FONS.  
 
 
L'AIGUA DE FONS es troba, cap a finals de l'estiu en tota la columna sota la 
termoclima. Iniciandose amb les tempestes tardorenques i cap a desembre té lloc un 
refredament superficial amb un ascens de l'AIGUA DE FONS cap a cotes mes 
elevades haciendose en els mesos de gener i febrer inobservable l'AIGUA DE 
SUPERFÍCIE que, bé es retira cap al sud i l'aquest, bé és barrejada intensament amb 
l'AIGUA DE FONS.  
 
 
Aquest procés que probablement s'inicia pel nord (Golf de LLeó amb el mistral i la 
tramontana) ha d'anar adentrandose en el mar català no gaire mes al sud que el cap 
tortosa (golf de sant jordi amb el mestral).  
 
 
La intersecció de la isoterma de 13.5ºC amb la superfície marca l'inici d'una etapa 
d'inestabilitat de la columna d'aigua que s'estén per un parell de mesos i fins a 
profunditats d'entre els 400 i els 800 metres. Tot i que en aquesta epoca la 
homotermia és molt acusada, poden aparèixer salinidades superficials inferiors a 38% 
que estaran relacionades amb els aportis d'aigües continentals. És sens dubte en 
aquest període que té lloc la formacion de l'AIGUA INVERNAL per refredament i 
barreja de l'AIGUA SUPERFICIAL amb l'AIGUA DE FONS.  
 
 
Segons la proporció d'aquesta aigua resultés un AIGUA INVERNAL de distintes 
caracteristiques ( densitat) que s'allotgés a diferents profunditats en les quals es troba 
en equilibri amb l'aigua que li envolten i que podran estar per damunt i per sota de la 
anomenada aigua oriental. 
 
 
L'augment de la temperatura superficial que s'estableix al final de l'hivern per l’acció 
conjunta de les radiacions solars i de la menor salinitat de l'AIGUA SUPERFICIAL, 
dóna lloc rapidament a la estratificació que durés tot l'estiu.  
 
 
A principi l'AIGUA INVERNAL que ocupava una bona part de la columna es situa en 
forma de mínim tèrmic sota la incipient termoclima però progressivament aquesta 
aigua es va barrejant per difusion amb les capes adjacents fins a desaparèixer al 
mateix temps que la termoclima va descendint per engrosamiento de la capa 
superficial de barreja.  
 
 
Superposat a aquest esquema es podria cridar fluctuacions de curta duracion i fins a 
cert punt imprevisibles que poden tenir la seva causa en períodes de forts vents, de 
marees vives o de pluges persistents. Un fet notable que s'observa en la region és la 
fluctuacion periodica de les superfícies d'igual densitat i salinidad. Aixi la corba de 
38,5% de salinitat apareix i desapareix diverses vegades a l'any entre cotes que 
oscil·len entre 100 i 1000 metres. Tot i que, l’ascensio invernal està perfectament 
justificada per la inestabilitat de la columna d'aigua, altres ascensions a l'abril o a 
l'agost no permeten una tan facil explicació i poden estar en la base de pics de 
producció biològica observats amb certa freqüència. 
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CIRCULACIÓ GENERAL 
 
 
Existeix a la mar una estreta relació entre la distribució de masses i la circulació fins i 
tot quan, en general, no és posible determinar quina és la causa i quin és l’efecte. Es 
té la tendència tot iaixí, en oceaonografia acceptar que el paer dels vents com a 
primordial en l’establiment de la circulació general on el camp de masses es 
distribueix. 
 
 
Es doncs possible, mitjançant un estudi de la distribució de masses, estimar la 
magnitut i direcció de les corrents en equilibri amb ella.  Entre les suposicions que son 
precises existeix la de que existeix el fet que la superfície de referència pot tallas el 
fons siguent llavors, impossible calcular les corrents sobre la plataforma continental. 
 
 
La circulació estimada arrel dela topografía dinàmica indica l’existència d’un gir ciclònic 
a la meitat del mar català on el seu centre es troba a mig camí entre Barcelona i la illa 
de Menorca. 
 
 
Per una altra banda, a la meitat meridional del Mar català apareix un altre gir també 
ciclònic encara que de menors dimensions entre l’Illa d’Eivissa i la costa Valenciana. 
Aquests girs, sembla que, estàn mantinguts per la presència d’aigües menys 
densestant al límit oriental per la penetració de l’AIGUA SUPERFICIAL (atlàntica) entre 
els canals de l’arxipièlag Balear com per lapenetració d’aigua menys salada per la 
costa Nort de Catalunya per l’origen dels rius locals. 
 
 
Existeix doncs, una veritable corrent a Catalunya que voreja la platafoma continental 
de Nort a Sud i que es dirigeix cap a Mallorca quan arriba a l’alçada de Castelló. Pot 
ser tan intensa com aquesta pot ésser la corrent Sud que, vorejant la costa occidental 
de les Balears, pateix un deflexió cap al Oest a l’alçada del canal entre Eivissa i 
Mallorca que pot ser contribueix a la penetració de l’AIGUA SUPERFICIAL a la meitat 
Sud del Mar Català. 
 
 
Per un altra banda, els dos girs ciclònics col·laboren al l’ascens de l’AIGUA DE FONS  
a cotes superiors degut a la divergència que genera en el seu interior. 
 
 
Aquesta tendència deneral de la circulació del Mar català està confirmada per 
experències realitzdes amb flotadors a la deriva  
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PESCA LITORAL 
A continuació dono pas a la part de la pesca de litoral, he considerat de capital 
importància el tractar d’una manera resumida quin tipus d’embarcacions naveguen en 
aquest litoral, quines formes tenen i dades com són les seves arts i quin tipus de pesca 
fan i fer un resum esquemàtici generalitzat de les seves mides. D’aquesta manera 
podré fer un estudi adiebnt de l’afectació de la climatologia a la pesca. 
 
 
Tipus d’arts de pesca 
 
PESCA AMB ART D´ARROSSEGAMENT.  
 
 

 
 
 
 
 
Captura espècies que normalment viuen en contacte directe amb el fons o molt a prop 
d’aquest. Tradicionalment, l´art d´arrossegament és de fons, és a dir, mentre pesca 
l´art toca sempre al fons per la seva part inferior. A Catalunya es coneix amb el nom de 
“bou”. Aquestes xarxes no necessiten tenir una gran obertura vertical, però sí 
horitzontal, per poder escombrar la major quantitat de terreny possible. 
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ART D´ENCERCLAMENT DE LLUM.  
 

 
 
 
Aquest tipus de cerc  és el més utilitzat a Catalunya . S’aplica  durant  la nit i  implica 
tenir una embarcació auxiliar dotada d´uns llums potents (6.000 watts com a màxim ), 
cosa que primer espanta al peix però desprès li provoca un efecte atraient que el 
manté junt i prop de la superfície, mentre l´embarcació gran va calant l´art al seu 
voltant. Una variant molt important a Catalunya ( i una de les més importants del món) 
d´aquesta modalitat és l´encerclament de tonyina: utilitza embarcacions molt 
modernes, dotades d´un poder de detecció del peix impressionant (sonars, radar de 
gran abast, sonda, netsonda, etc.) 
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 53 

ART DE PALANGRE.  
 
 

 
 

 
 
 
 
En termes generals, aquest tipus de pesca consisteix en una línia principal, 
anomenada mare,a la que s´afermen uns reinals o braçolades, amb hamsamarrats a 
l´extrem lliure. Es tracta d´un art passiu, considerat com una de les pesqueres més 
selectives que existeix, ja que en funció de l´esquer i del tamany de l´ham utilitzats es 
pot pescar una classe i un tamany de peix específic. “L´ham fa el peix”, diuen els 
palangrers. 



 
 54 

 
 



 
 55 

ART D´EMMALLAMENT.  
 

 

 
 
Els tremalls son xarxes fixes d´interceptació molt característiques, que es calen 
verticalment i es fixen en àrees de pas de les espècies que s´intenta capturar. Estan 
construïdes amb tres xarxes de diferents tamanys de malla, armades a la ralinga 
superior amb flotadors. El peix queda interceptat per les parets de xarxes, que 
impossibliten la seva fugida. Els tipus més utilizats a Catalunya són el tremall i la solta. 
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CONCLUSIONS DEL PROJECTE 
 
He de reconèixer sincerament que la proposta del meu treball final de carrera va ser  
mogut per les ganes d’esbrinar el per què de tanta diferència de climatologia en una 
zona relativament petita però, també el vaig iniciar amb bastant temor per si no trobava 
les respostes als meus dubtes. Es cert que visquent a l’Ametlla de Mar ja fa 2 anys i 
coneixent la gent del poble t’anaven explicant les raons d’aquests efectes 
meteorològics però no amb cap recolçament científic ni amb un darrere fons estudiat i 
meditat de manera que a l’inici d’aquest treball tan sols tenia la meva curiositat de 
seber-ne i les dites de la zona per saber predir el temps que farien els darrers dies. 
 
Per tant, no quedant-me a gust i amb ganes d’esbrinar les raons científiques d’aquelles 
dites i d’aquests efectes malgrat que el temps no ens acompanya un cop ens 
instaurem en el mon laboral en aquesta societat vaig anar recopil·lant informació 
iinformació, després analitzant-la i reduint-la i arribar a unes conclusions lògiques i que 
afecten a la pesca litoral. 
 
Primerament vaig resumir d’una manera molt esquemàtica la cantitat d’informació 
analitica dels darrers anys deixant nomésun resum esquemà tic dels anys 2008-2003 
que van ésser molt normals i relativament suaus  amb alguna excepció com el 
novembre de l’any passat) d’aquests anys  mitjanament homogenis vaig extreure unes 
conclusion ja exposades però que després tornaré a citar per al resum de les 
conclusions. 
 
A continuació, en vers que els anys del 2002 al 1997 van ésser uns anys de pic relatiu 
de temporals i forts vents, el centre de Roquetes amb l’AEMET van realitzar un estudi 
(que van proporcinar-me d’un modus lucratiu però més econòmic que el centre 
Espanyol de Meteorologia) sobre l’efecte dels temporals de vent per a la realització de 
l’onatge i conseqüentment de les marees(d’una manera  molt sui generis). D’aquest 
estudi també vaig extreure unes conclusions generalitzades que després utilitzaré de 
manera específica. 
 
He de remarcar que l’estudi de l’onatge citat anteriorment no tocava gairebé el tema 
oceanogràfic molt i l’hidrogràfic encara menys, de manera que no tenia informació 
d’uns efectes com les corrents i la profileració del fitoplacton i conseqüentment de la 
pesca d’aquesta zona però, relativament aprop del límit d’entrega del projecte elcentre  
d’investigació d’ectraccions pesqueres de les Canàries va proporcionar-me mitjançant 
la biblioteca interactiva de la universitat------ un estudi ja de fa molt de temps però que 
van indicar-meque era vigent sobre les corrents i la hidrografia del litiral català. 
D’aquest vaig extreure una idea general de les corrents de la nostra zona i en especial 
després citaré les que ens afecten al litoral de la zona del Delta de l’Ebre i les 
experiències empíriques de les entrevistes realitzades als pescadors de la zona que 
evidentment, “coincideixen”. 
 
A continuació d’aquest estudi hidrogràfic i oceanogràfic ens trobem un estudi orogràfic. 
Cal dir que, aquest és l’estudi clau d’aquest projecte per què es l’orografia de la zona 
el principal causant de tots els efectes que després resumiré. Es clarament el causant 
de tots el efectes abans citats i estudiats, la raó principal i la justificació principal de les 
meves dubtes i la resolució d’aquestes. En aquest estudi he descrit a grosso modo 
l’orografia que envolta la zona del Delta que arriva fins al mar Cantàbric i conclou al 
Mediterrani per la zonadel Golf de Lleó i, també els efectes meteorològics que actuen 
a l’orografia local, com l’anomenada Enburgada. 
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Com a darrer estudi he trobat oportú citar d’una manera molt esquemàtica i visual les 
embarcacions principals que feinegen a la zona litoral, les seves característiques 
estructurals ( fent una mitjana de la flota de tot el litoral català), del tipus d’art que 
utilitzen i del tipus de pesca que realitzen per a poder estudiar l’afectació dels efectes 
meteorològics a les seves pesques. 
 
He intentat resumir de la manera més clara i estratificada les causes i conseqüències 
d’aquest estudi tot i que he de dir que no sé si ho aconseguit per què a la meteorologia 
hi actuen molts efectes a la vegada o per conseqüència d’altres. Pertant, espero que 
sigui entés de la millor manera possible. 
 
Resum conclusions 
 
L’Orografia del Delta és única i molt especial és per aquesta raó que els seus efectes 
són tan ben definit i extranyament dins de la meteorologia preddibles. 
 
L’orografia és principalment la raó princial dels forts vents i de les fortes corrents 
d’arrosegament de la zona. 
 
El fet que tot el riu Ebre sigui una vall en forma de cunya que creua tota la meitat Nort 
de la Peninsula és la principal causant (per efecte Ventury ) de la concentrió de vents 
de direcció WNW-NW-NNW predominants de la Zona del litoral del Delta de l’Ebre. 
 
Aquests vents van arribant per la riba del riu Ebre fins que es troben amb una 
bifurcació d’una nova vall més estreta i per tant que concentra els vents de Mistral o el 
famós Cierzo. Aquesta es troba per la zona de Mora d’Ebre on els vents amb direcció 
NW agafen la directa entre aquest embut encara més estret que l’anterior i que passa 
entre la serra de Montsant i Els ports de Tortosa. 
 
Un cop els vents arriven a aquest punts la major part s’enva per aquest embut produint 
al cap de mig o d’alguns dies( segons intensitat) els vents més forts de component NW 
de la Costa catalana i de la Peninsula passant per la zona entre l’Hospitalet de l’Infant i 
L’Ametlla de Mar. 
 
El vents en aquest punt de bifurcació com hem dit es bifurque i part d’aquest es 
dirigeixen cao a les muntanyes dels port de Tortosa i la serralada de Burda al Perelló 
produint nuvolosita d’origen orogenic que serà l’avís pels pescadors de que s’apropen 
vents forts. 
 
Aquests vents forts s’accentuen i poden arribar a produir boires i gelades conegudes a 
la zona local com L’Emburgada si les condicions meteorològiques fan que les 
diferencies entre pressions de la zona anticiclònica atlàntica i la zona borrascosa és 
més accentuada. 
 
Segons les óptimes característiques orogràfiques, la teoria quàntica de l’agrupació 
d’efectes científics en grup de tres ( com a les onades les tres maries...) Es compleix 
de manera excepcional, és a dir, que quan hi ha temporal seràn 3 o 6 o 9 dies. Aquest 
fet ha sigut demostrat aquest octubre i novembre o hem tingut al llarg d’un es i mig 
espais de vent en grups de 6 dies.  
 
Aquests vents forts repercuteixen al produir corrents d’arrossegament a la zona del 
Delta. 
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Aquestes corrents poden venir ademés accentuades per les aportacions d’aigua 
continental provingudes de l’Ebre ( riu + pluges) fent que després d’un temporal hi hagi 
entre 2 i 3 dies de corrents molt acentuades. 
  
En cas de vents de Llevant, cada cop menys apreciables a la zona produiexen 
corrents de força intensitat, d’aqui que els pescadors de la zona diguin que si hi ha 
nuvols baixos que es mouen a velocitat les corrents són a la mateixa velocitat i 
direcció, això té la raó científica de que aquest nuvols son indici de corrents 
d’arrossegament a favorits per la corrent ciclònica que proeé del Golf de Lleó. 
 
Cal dir que segons l’estudi hidrogràfic de manera natural en els 100 m de sonda 
trobem per raons diverses( aigua continental, diferencies de salinitat i aportació d’aigua 
oceànica) unes corrent constant que va variant la seva intensitat segons diverses 
circunstàncies citades en aquell estudi que d’una manera generalitzada produeixen 2 
corrents ciclòniques més o menys accentuades. Una la que va de N a S que va 
aproximandament del Golf de Lleó es dirigeix cap a Mallorca quan arriba a l’alçada de 
Castelló. Aquesta corrent accentua l’efecte de la corrent d’arrossegament a la zona de 
més Nort del nostre estudi ( de L’Hospitalet de l’Infant fins L’Ampolla) 
 
 També s’explica que pel fet que topen corrents ( la segona ciclònica que ve de les 
Balears cap el litoral i la corrent per canvi de densitat que produeix l’aportació d’aigua 
continental del Delta) les pesques siguin productives enaquesta zona per l’aportació de 
vida microscopica de les corrent que ve de l’Atlàntic i el moviment d’aigües del Delta 
repercutint en una zona rica en musclos, crustacis i marisc. 
 
Tot lo anteriorment citat afecta o no a la pesca de la zona.Tot depén de l’art que 
s’empri, faré un resum. 
 
Les embarcacions d’arrossegament veuen el seu efecte destructiu de la seva pesca 
els dies de fort temporal, simplement per la raó de que no poden feinejar i es tanquen 
els ports per què no e pot literalment treballar. Després del temporal les embarcacions 
d’arrossegament els hi afecta per què els hi remou el terra i treuen molta alga, en 
canvi, els hi va molt bé per a la gamba i les galeres perquè es el que necessiten. A 
l’estiu, per les temperatures de l’aigua la pesca empitjora perquè les espècies que ells  
pesquen s’endinsen molt més per a trobar-ne temperatures més fredes, es per això 
que comencen la veda durant dos messos o tres messos (maig a juliol). 
 
 
Les embarcacions de cèrcol ( les tunyinaires de la zona) treballen a l’hiver al llar de 1 a 
4 messos segons la pesca que és a l’hivern quan hi ha més corrent provenint de la 
zona atlàntica i es quan les tonyines venen. Per tant, l’afectació d’aquest és mínima 
perquè els temporals de vent, al endinsar-se a la mar van minvant força i no noten el 
seu efecte. 
 
Les embarcacions de trasmall o jarcia com es diu a la zona noten moltíssim el efecte 
dels temporals, primerament no poden sortir i els darrers 3 dies les fortes corrents que 
hem estudiat que es provoquen aixequen les xarxes fents al larg d’aquests dies molt 
mals pesca, en canvi , passat aquests tres dies les seves pesques són les més 
productives per què degut al moviment del sól marí les especies que s’agafen al 
trasmall s’apropen en busca de menjar. 
 
 
Les embarcacions de palangre estàn en una situació semblant als trasmalls. Quan hi 
ha temporal no poden sortir i els següents 3 dies per efecte de les corrents no hi ha 
molta pesca, el motiu és que les aigües s’enterboleixen i els peixos no veuen el 
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menjar, per tant, els dies de sol i de poca corrent són els favorables per aquests 
pescadors. 
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