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1. BUITS DE LES SÈRIES DE DADES 

 

A continuació es presenten les representacions gràfiques dels buits existents a les sèries de 

dades de cada boia, mareògraf i punt SIMAR usat en el document principal per analitzar el 

temporal Gloria, tots excepte el de la boia Cap Begur ja adherit al document principal al Capítol 

3. Caracterització hidrodinàmica de l’esdeveniment. 

A l’eix de les abscisses s’hi poden veure les dates i el període total de funcionament del 

instrument. La línia vermella continua representa el registre de dades continuat, mentre que els 

espais en blanc representen el buits. 

 

1.1. Boies 

En primer lloc es mostren els buits existents a les tres boies restants. El valor dels percentatge 

sobre el total ja s’han mostrat al document principal.  

 

Figura 1. Buits a la sèrie de dades de la boia Barcelona II 

 

Figura 2. Buits a la sèrie de dades de la boia Tarragona 
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Figura 3. Buits a la sèrie de dades de la boia Costa Tarragona 

 

1.2. Mareògrafs 

En segon lloc es mostren els registres de dades dels dos mareògrafs existents i usats en l’anàlisi 

hidrodinàmic del Gloria. El valor dels percentatge sobre el total ja s’han mostrat al document 

principal.  

 

Figura 4. Buits a la sèrie de dades del mareògraf de Barcelona 

 

Figura 5. Buits a la sèrie de dades del mareògraf de Tarragona 
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1.3. Punts SIMAR 

Finalment es mostren els buits a les sèries de dades dels 13 punts SIMAR estudiats. De la mateixa 

manera que en els anteriors casos, el valor dels percentatge sobre el total ja s’han mostrat al 

document principal.  

 

Figura 6. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2092124 

 

Figura 7. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2094126 

 

Figura 8. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2098128 
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Figura 9. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2100130 

 

Figura 10. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2104132 

 

Figura 11. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2108134 

 

Figura 12. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2112134 



Annex I: Caracterització de l’esdeveniment                                                                                       

   

 
 

12 
 

 

Figura 13. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2116136 

 

Figura 14. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2120138 

 

Figura 15. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2124140 

 

Figura 16. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2126142 
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Figura 17. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2128146 

 

Figura 18. Buits a la sèrie de dades del punt SIMAR 2128148 
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2. CARACTERITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

 

Complementant la informació aportada al document principal, s’adjunten a continuació els 

gràfics restants que no van poder ser afegits. En els cas de les boies s’hi plasmen els gràfics al 

llarg del temps de: 

1. Variació d’alçada d’ona màxima 

2. Variació del període mitjà espectral 

3. Variació del període de pic 

En el cas dels punts SIMAR s’adjunten els gràfics al llarg del temps de totes les variables 

possibles, menys en el cas dels punts 2092124 i 2128148, dels quals es mostren els gràfics de: 

1. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge 

2. Variació del període mitjà espectral 

3. Variació del període de pic 

En tots els gràfics, l’eix de les abscisses plasma el temps en el que transcorren els registres, en 

aquest cas, del 1 de gener del 2020 al 15 de febrer del mateix any. Només en el cas de la boia 

Barcelona II el període de registre és inferior degut a que va deixar de funcionar apropiadament 

per culpa del temporal, abraçant només de l’1 al 20 de gener del 2020. 

Tots els gràfics van ser obtinguts fent ús del programa MatLab. 

 

2.1. Boies 

Boia Cap Begur 

En la Figura 19 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada d’ona màxima de 

l’onatge a la boia Cap Begur entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 19. Variació de l’alçada d’ona màxima al llarg del temps a la boia Cap Begur 

En el gràfic anterior es pot observar com l’alçada d’ona màxima de les ones va anar variant en 

el temps, destacant sobretot el pic anormal assolit entre els dies 19 i 24 de gener, és a dir, durant 

el Gloria. En general, el comportament les setmanes prèvies i posteriors al Gloria havia sigut 

semblant, ja que les alçades anaven assolint petits pics cada certs dies, generalment entre els 4 
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i 6 metres d’alçada. Tot i així, el Gloria va fer assolir pics superiors als 12 metres, apropant-se 

molt als 14. 

En la Figura 20 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

a la boia Cap Begur entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 20. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps a la boia Cap Begur 

Seguint el patró de l’anterior gràfic, el període espectral mitjà en aquesta boia va anar variant 

regularment al llarg de les setmanes posteriors al Gloria, però una vegada començat el temporal 

en qüestió, els registres es van disparar, marcant una diferència molt evident respecte els 

registres d’altres setmanes. Mentre que els valors habituals les setmanes prèvies i posteriors 

eren de 5 o 6 segons, durant el Gloria es van superar els 9. 

En la Figura 21 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic a la boia 

Cap Begur entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 21. Variació del període de pic al llarg del temps a la boia Cap Begur 

En aquest últim gràfic s’aprecia la variació del període de pic, en el qual es detecta fàcilment el 

Gloria, ja que les xifres es van tornar a disparar com ja és habitual en tots els gràfics. És 

destacable el pic que s’observa al voltant del dia 6 de gener, molt probablement degut a un 

onatge o moviment del mar sobtat ocasionat per alguna embarcació. En tot cas, es pot observar 

com al voltant del dia 19 de gener els valors del període de pic van començar a créixer 

ràpidament, assolint el pic total al voltant del dia 21 o a les últimes hores del 20. 
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Boia Barcelona II 

En la Figura 22 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada d’ona màxima de 

l’onatge a la boia Barcelona II entre l’1 de gener i el 20 de gener del 2020. 

 

Figura 22. Variació de l’alçada d’ona màxima al llarg del temps a la boia Barcelona II 

En el gràfic anterior s’observa l’evolució de l’alçada d’ona màxima a les costes de Barcelona, tot 

i així, com ja ha sigut comentat prèviament només es disposen registres fins el dia 20 de gener 

en aquesta boia. Tot i així, es pot observar l’evolució del onatge al començament del temporal, 

destacant el sobtat increment d’alçada, saltant en poques hores de valors pròxims al metre a 

uns cinc o sis metres. D’altra banda, les setmanes prèvies es pot observar uns nivells d’alçada 

d’ona màxima molt estables, sempre movent-se en rangs semblants, amb algun pic petit 

ocasional, tot fins que el Gloria va fer acte de presència.  

En la Figura 23 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

a la boia Barcelona II entre l’1 de gener del 2020 i el 20 de gener del mateix any. 

 

Figura 23. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps a la boia Barcelona II 

En el gràfic anterior podem veure com el període mitjà espectral va anar variant entre els 2,5 i 

5 segons les setmanes prèvies al Gloria, sense sofrir grans alteracions, o al menys ninguna 

destacable. A partir del dia 19 de gener, es pot apreciar un petit augment del període mitjà, tot 

i així no s’aprecia bé del tot degut a la falta de dades dels dies posteriors. Només es pot afirmar 

que cap al dia 20 de gener els valors del període mitjà espectral havien superat els 5,5 segons. 

En la Figura 24 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic a la boia 

Barcelona II entre l’1 de gener del 2020 i el 20 de gener del mateix any. 



Annex I: Caracterització de l’esdeveniment                                                                                       

   

 
 

17 
 

 

Figura 24. Variació del període de pic al llarg del temps a la boia Barcelona II 

En aquest últim gràfic s’aprecia la variació del període de pic, del qual no es poden treure moltes 

conclusions concloents. Les setmanes prèvies al Gloria es poen observar tres pics destacables 

però curts al període de pic, probablement degut al ja mencionat problema de les embarcacions 

que mouen les boies o provoquen ones que alteren els registres. Deixant de banda aquests pics, 

es pot observar com el dia 19 va començar a patir un petit augment dels valors del període de 

pic, però no gaire destacable, de fet sembla fins i tot que arribats al dia 20 comencen a caure. És 

difícil extreure conclusions en aquest cas, en tot cas es pot veure una certa estabilitat les 

setmanes prèvies, menys els pics puntuals, però no és pot dir gaire de l’inici del Gloria. 

 

Boia Tarragona 

En la Figura 25 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada d’ona màxima de 

l’onatge a la boia Tarragona entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 25. Variació de l’alçada d’ona màxima al llarg del temps a la boia Tarragona 

En el gràfic anterior s’observa l’evolució de l’alçada d’ona màxima a la boia Tarragona. S’observa 

clarament la diferència que va suposar el Gloria amb les setmanes prèvies o posteriors. Els valors 

màxims del onatge no solien superar els 2 metres, fins que el 19 de gener els valors es van 

disparar de manera molt brusca, arribant als quasi 14 metres, remarcant-se molt la diferència 

amb els valors vistos els dies anteriors. Els valors elevadíssims es van mantenir durant tot el 

temporal, fins el 24 de gener, i l’estabilitat inicial no es va assolir fins quasi el 25 de gener. A 

partir d’aquest dia es van tornar a observar valors habituals per aquesta zona del litoral català, 

essent una Gloria una esdeveniment excepcional en aquest punt d’estudi. 
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En la Figura 26 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

a la boia Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 26. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps a la boia Tarragona 

Seguint el patró de l’anterior gràfic, el període espectral mitjà en aquesta boia va anar variant 

regularment al llarg de les setmanes posteriors al Gloria, però una vegada començat el temporal 

en qüestió, els registres es van disparar, marcant una diferència molt evident respecte els 

registres d’altres setmanes. Mentre que els valors habituals les setmanes prèvies i posteriors 

eren de 4 o 5 segons, durant el Gloria es van superar els 9 segons. Es pot observar com a partir 

del 19 de gener els registres es van disparar ràpidament, ascendint en molt poques hores fins a 

valors elevadíssims, mantenint-se elevats al llarg de tot el temporal. El descens es va començar 

a produir a partir del dia 24, no arribant a la normalitat prèvia fins ben entrat el dia 25 de gener. 

En la Figura 27 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic a la boia 

Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 27. Variació del període de pic al llarg del temps a la boia Tarragona 

En aquest últim gràfic s’aprecia la variació del període de pic, en el qual es detecta fàcilment el 

Gloria, ja que les xifres es van tornar a disparar com ja és habitual en tots els gràfics. És cert que 

van haver-hi pics força elevats les setmanes prèvies i posteriors al Gloria, tot i així els valors més 

elevats es van assolit durant el propi Gloria, al voltant del dia 21 i 22 de gener. L’ascens sobtat 

es va produir el dia 19, passant d’uns 5 segons registrats a pràcticament 11 en poques hores. 

Posteriorment es va assolir el pic de 14 el dia 21 de gener. La normalitat relativa es va assolir 

una vegada acabat el Gloria, cap els dies 24 i 25 de gener. 
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Boia Costa Tarragona 

En la Figura 28 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada d’ona màxima de 

l’onatge a la boia Costa Tarragona entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 28. Variació de l’alçada d’ona màxima al llarg del temps a la boia Costa Tarragona 

En el gràfic anterior s’observa l’evolució de l’alçada d’ona màxima a la boia Costa Tarragona. 

S’observa clarament la diferència que va suposar el Gloria amb les setmanes prèvies o 

posteriors. Els valors màxims del onatge no solien superar els 1,5 metres, fins que el 19 de gener 

els valors es van disparar de manera molt brusca, arribant als quasi 7 metres, remarcant-se molt 

la diferència amb els valors vistos els dies anteriors, de la mateixa manera que amb la boia 

Tarragona. Els valors elevadíssims es van mantenir durant tot el temporal, formant pics i 

descensos bruscs, però mai baixant dels 4 metres. L’estabilitat inicial no es va recuperar fins 

quasi el dia 25 de gener, a partir d’aquest dia es van tornar a observar valors habituals per 

aquesta zona del litoral català, essent una Gloria una esdeveniment excepcional en aquest punt 

d’estudi. 

En la Figura 29 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral a 

la boia Costa Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 29. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps a la boia Costa Tarragona 

Seguint el patró de l’anterior gràfic, el període espectral mitjà en aquesta boia va anar variant 

regularment al llarg de les setmanes posteriors al Gloria, però una vegada començat el temporal 

en qüestió, els registres es van disparar, marcant una diferència molt evident respecte els 

registres d’altres setmanes. En aquest cas es poden observar dos pics dintre el propi Gloria, entre 

els dies 22 i 24 de gener. Mentre que les setmanes prèvies els valors del període mitjà espectral 

anava variant regularment, amb petits pics constants, al començar el Gloria els valors es van 

disparar fins els 9 segons pràcticament. La constat ja vista es repeteix, ja que durant la totalitat 
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del Gloria els valors van rondar valors molt elevats, molt superiors al rang de valors vistos les 

setmanes prèvies i posteriors. 

En la Figura 30 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic a la boia 

Costa Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 30. Variació del període de pic al llarg del temps a la boia Costa Tarragona 

En aquest últim gràfic s’aprecia la variació del període de pic, en el qual no s’aprecia una gran 

diferència durant el Gloria amb la resta de setmanes degut a l’escala del gràfic. S’aprecia un pic 

força elevat i estrany cap al dia 4 de febrer, probablement producte de les ja mencionades 

embarcacions o moviment brusc de la boia, que distorsiona l’escala del gràfic i no permet 

apreciar bé l’evolució durant el Gloria. Tot i així, els valors durant el Gloria van ascendir fins els 

12 segons aproximadament, mentre que les setmanes prèvies era habitual ronda entre els 5 i 8 

segons. L’augment no va ser molt destacat, però si que va superar de manera evident els rangs 

de valors registrats prèviament.  

 

2.2. Punts SIMAR 

 

Punt SIMAR 2092124 

En la Figura 31 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2092124 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 31. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2092124 
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En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el 

Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de l’onatge provenia d’entre 

50 i 100 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est. Aquesta informació coincideix amb la 

informació ja coneguda que el Gloria va ser una gran llevantada. Com apunt extra, es pot 

observar com els dies previs al Gloria l’onatge provenia del nord sobretot. 

En la Figura 32 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2092124 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 32. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2092124 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies els valors es 

movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera puntual d’uns 6 o quasi 7 

segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar amb rapidesa, arribant fins els 

9 segons en poc menys d’un dia. Aquests valors elevats es van mantenir regulars durant tot el 

Gloria, baixant una mica els dos últims dies. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 25 

de gener. 

En la Figura 33 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2092124 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 33. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2092124 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera puntual d’uns 8 o 

quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar amb rapidesa, arribant 
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fins als quasi 14 segons en poc menys d’un dia. Els valors extrems es van mantenir al llarg del 

Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal, mantenint-se igualment 

elevats fins i tot després d’acabar el temporal. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 

26 o 27 de gener. Les setmanes posteriors van ser una mica més irregulars que les prèvies, ja 

que cap a principis de febrer es va assolir una altre pic molt similar al del Gloria, però amb molta 

menys duració. 

 

Punt SIMAR 2094126 

En la Figura 34 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2094126 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 34. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2094126 

En primer lloc, és apreciable a primera vista al gràfic quan va començar el Gloria i quins pics va 

assolir. La majoria d’alçades d’ona significants espectrals es movien en rangs baixos, no superiors 

al metre o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta calma. Es pot apreciar amb claredat 

com a partir del dia 19 de genet les alçades es van disparar fins els 8 metres, remarcant la clara 

diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades 

d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. 

En la Figura 35 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2094126 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 35. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2094126 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 
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com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, assolint valors pròxims als 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de 

clama el vent es movia entre els 5  i 10 m/s. És destacable la constància amb la que va bufar el 

vent, durant dos o tres dies sencers de forma continuada a grans velocitats, reduint-se força a 

partir del dia 23 de gener. 

En la Figura 36 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2094126 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 36. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2094126 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el 

Gloria, es pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de l’onatge provenia d’entre 

50 i 100 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa manera que al punt SIMAR 

anterior. 

En la Figura 37 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2094126 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 37. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2094126 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies els valors es 

movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera puntual d’uns 6 o quasi 7 

segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar amb rapidesa, arribant fins els 

10 segons en poc menys d’un dia. Aquests valors elevats es van mantenir regulars durant tot el 

Gloria, mostrant la ferocitat de l’esdeveniment. La normalitat no es va assolir fins el dia 25 de 

gener, ja que el dia anterior van anar baixant gradualment els valors. 
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En la Figura 38 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2094126 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 38. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2094126 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera puntual d’uns 8 o 

quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar amb rapidesa, arribant 

a fregar els 14 segons en poc menys d’un dia. Els valors extrems es van mantenir al llarg del 

Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal, mantenint-se igualment 

elevats fins i tot després d’acabar el temporal. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 

26 o 27 de gener. Les setmanes posteriors van ser una mica més irregulars que les prèvies, ja 

que cap a principis de febrer es va assolir una altre pic molt similar al del Gloria, però amb molta 

menys duració. 

 

Punt SIMAR 2098128 

En la Figura 39 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2094128 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 39. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2094128 

En el gràfic anterior és observable el Gloria va pertorbar la  regularitat vista les setmanes prèvies, 

tal i com havia passat a l’anterior punt SIMAR. La majoria d’alçades d’ona significants espectrals 

es movien en rangs baixos, no superiors al metre o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar 

aquesta calma molt bruscament. Es pot apreciar amb claredat com a partir del dia 19 de genet 

les alçades es van disparar fins els 9 metres, remarcant la clara diferència amb la resta de 
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setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades d’ona extremes es van 

mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. Cal tenir en compte que 

aquests punts SIMAR es situen al sud del litoral català, on generalment les alçades d’ona no 

solen ser elevades, per tant és encara més remarcable la diferència. 

En la Figura 40 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2094128 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 40. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2098128 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 

com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, assolint valors pròxims als 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de 

clama el vent es movia entre els 5  i 12 m/s. És destacable la constància amb la que va bufar el 

vent, durant dos o tres dies sencers de forma continuada a grans velocitats, reduint-se força a 

partir del dia 23 de gener. 

En la Figura 41 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2098128 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 41. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2098128 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el 

Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de l’onatge provenia d’entre 

50 i 100 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa manera que al punt SIMAR 

anterior. En aquest, a més a més, es pot veure com els dies previs i posteriors van haver-hi grans 

canvis de direcció del onatge, movent-se en un rang molt més ampli.  
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En la Figura 42 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2098128 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 42. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2098128 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. En aquest punt es pot apreciar encara 

amb més claredat aquest fet, ja que les setmanes prèvies els valors es movien en rangs més o 

menys regulars, assolint algun pic de manera puntual d’uns 5 o quasi 6 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van disparar de manera molt brusca, arribant fins els 9 segons en poc menys d’un 

dia. Aquests valors elevats es van mantenir regulars durant tot el Gloria, baixant una mica el pic 

durant el tercer dia de temporal. A partir de la tarda del dia 23 els valors van anar baixant 

gradualment, fins a assolir la normalitat el dia 25 de gener. 

En la Figura 43 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2098128 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 43. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2098128 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera molt puntual 

d’uns 8 o quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar amb rapidesa, 

arribant fins als quasi 12 segons en poc menys d’un dia. El pic del Gloria es va assolir cap al dia 

22 de gener, fregant els 14 segons, el major valor vist en aquest període de temps. Els valors 

extrems es van mantenir al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de 

temporal, mantenint-se igualment elevats fins i tot després d’acabar el temporal. La normalitat 

no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament. Les setmanes posteriors van 
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mostrar un comportament molt similar a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i 

mantenint-se regulars. 

 

Punt SIMAR 2100130 

En la Figura 44 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2100130 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 44. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va entrar en escena. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al metre 

o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres increïbles. Es 

pot apreciar amb claredat com a partir del dia 19 de genet les alçades es van disparar fins els 9 

metres, remarcant la clara diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més 

remarcable és que les alçades d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament 

durant tot el temporal. Cal tenir en compte que aquests punts SIMAR es situen al sud del litoral 

català, on generalment les alçades d’ona no solen ser elevades, per tant és encara més 

remarcable la diferència. 

En la Figura 45 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2100130 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 45. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 
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com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, assolint valors pròxims als 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de 

clama el vent es movia entre els 5  i 10 m/s. És destacable la constància amb la que va bufar el 

vent, durant dos o tres dies sencers de forma continuada a grans velocitats, reduint-se força a 

partir del dia 23 de gener, i tornant a la normalitat els dies següents. 

En la Figura 46 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2100130 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 46. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 50 i 100 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. El comportament de les onades els dies previs i 

posteriors al Gloria és molt similar al vist en l’anterior punt SIMAR.  

En la Figura 47 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2100130 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 47. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Com ja succeïa en tots els punts SIMAR 

anteriors, els valors del període mitjà espectral anaven variant regularment al llarg del temps, 

assolint pics puntuals i movent-se sempre en un rang concret, fins que va començar el Gloria, 

on els valors es van disparar fins als 9 segons i fins i tot superar-lo. En general, el comportament 

durant al Gloria també és similar als ja vistos, mantenint-se i rondant valors alts, baixant una 
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mica durant el tercer dia de temporal i baixant gradualment durant tot el dia 24, fins assolir la 

normalitat vista prèviament el dia 25 de gener. Les setmanes posteriors el comportament va ser 

força similar a les setmanes prèvies. 

En la Figura 48 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2100130 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 48. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera molt puntual 

d’uns 8 o quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar ràpidament, 

arribant fins als quasi 12 segons en poc menys d’un dia. El pic del Gloria es va assolir cap al dia 

21 de gener, fregant els 14 segons, el major valor vist en aquest període de temps. Els valors 

extrems es van mantenir al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de 

temporal, mantenint-se igualment elevats fins i tot després d’acabar el temporal. La normalitat 

no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, tal i com ja ha ocorregut en els 

altres punts SIMAR analitzats. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt 

similar a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars, destacant-ne 

un sobretot a principis de febrer. 

 

Punt SIMAR 2104132 

En la Figura 49 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2104132 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 49. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2104132 
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En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va entrar en escena. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al metre 

o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres increïbles, un 

patró ja vist a tots els últims punts. Es pot apreciar amb claredat com a partir del dia 19 de genet 

les alçades es van disparar fins els 8 metres, remarcant la clara diferència amb la resta de 

setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades d’ona extremes es van 

mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La normalitat es va assolir 

cap al dia 25, després de quatre dies amb registres històrics. 

En la Figura 50 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2104132 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 50. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2104132 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 

com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, assolint valors pròxims als 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de 

clama el vent es movia entre els 5  i 10 m/s, seguint un patró molt similar als ja vistos 

anteriorment. És destacable la constància amb la que va bufar el vent, durant dos o tres dies 

sencers de forma continuada a grans velocitats, reduint-se força a partir del dia 23 de gener, i 

tornant a la normalitat els dies següents. 

En la Figura 51 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2104132 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 51. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2104132 
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En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 50 i 100 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. Es segueix complint al peu de la lletra el que ja se sabia, 

que el Gloria va provenir de l’est majoritàriament. 

En la Figura 52 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2104132 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 52. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2104132 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Com ja succeïa en tots els punts SIMAR 

anteriors, els valors del període mitjà espectral anaven variant regularment al llarg del temps, 

assolint pics puntuals i movent-se sempre en un rang concret. Les setmanes prèvies es va poder 

apreciar uns quants pics considerables que duraven unes poques hores, fins que va començar el 

Gloria, on els valors es van disparar fins als quasi 10 segons. En general, el comportament durant 

al Gloria és similar al dels últims punts d’estudi, mantenint-se i rondant valors alts, baixant una 

mica durant el tercer dia de temporal i baixant gradualment durant tot el dia 24, fins assolir la 

normalitat vista prèviament el dia 25 de gener. Les setmanes posteriors el comportament va ser 

força similar a les setmanes prèvies veient-se també algun pic puntual destacable. 

En la Figura 53 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2104132 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 53. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2104132 
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En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera molt puntual 

d’uns 8 o quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar ràpidament, 

arribant fins als quasi 12 segons en poc menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt 

precisament va ser d’uns 12 segons, tal i com ja havia ocorregut a l’anterior punt SIMAR, assolit 

cap al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van 

mantenir al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La 

normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un 

descens gradual i constant. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar 

a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars, destacant-ne un 

sobretot a principis de febrer. 

 

Punt SIMAR 2108134 

En la Figura 54 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2108134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 54. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va entrar en escena. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al metre 

o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres increïbles, un 

patró ja vist a tots els últims punts. Es pot apreciar amb claredat com a partir del dia 19 de genet 

les alçades es van disparar fins els 8 metres, remarcant la clara diferència amb la resta de 

setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades d’ona extremes es van 

mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La normalitat es va assolir 

cap al dia 25, després de quatre dies amb registres històrics i d’un descens considerable dels 

valors increïbles registrats durant l’esdeveniment. 

En la Figura 55 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2108134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 55. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 

com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, arribant a fregar els 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de clama 

el vent es movia entre els 5  i 10 m/s, seguint un patró molt similar als ja vistos anteriorment. És 

destacable la constància amb la que va bufar el vent, durant dos o tres dies sencers de forma 

continuada a grans velocitats, reduint-se força a partir del dia 23 de gener, i tornant a la 

normalitat els dies següents. 

En la Figura 56 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2108134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 56. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 50 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors.  

En la Figura 57 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 21081134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 57. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Com ja és habitual, els valors del període 

mitjà espectral anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se 

sempre en un rang concret les setmanes prèvies. Es poden apreciar uns quants pics de poques 

hores de duració abans del Gloria, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant 

a fregar els 10 segons. Els valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint una 

mica el tercer dia del temporal i caient definitivament a partir de la tarda del dia 23 o matí del 

24. La normalitat no es va assolir fins ben entrat el dia 25, on els valors es van tornar a moure 

en rangs de valors vistos a les setmanes prèvies. 

En la Figura 58 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2108134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 58. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Les setmanes prèvies al esdeveniment, els 

valors es movien en rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera molt puntual 

d’uns 8 o quasi 10 segons. El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar ràpidament, 

arribant fins als quasi 12 segons en poc menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt 

precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes 

quantes hores. El comportament del període de pic en aquest punt és molt similar als dos vistos 

anteriorment. Els valors extrems es van mantenir al llarg del Gloria, començant a reduir-se a 

partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener 

aproximadament, després d’un descens gradual i constant. Les setmanes posteriors van mostrar 
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un comportament molt similar a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se 

regulars, destacant-ne un sobretot a principis de febrer. 

 

Punt SIMAR 2112134 

En la Figura 59 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2112134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 59. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2112134 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al 

metre o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres 

increïbles, un patró ja vist a tots els últims punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a 

partir del dia 19 de genet les alçades es van disparar fins els 9 metres, remarcant la clara 

diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades 

d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La 

normalitat no es va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens ràpid i regular 

durant el dia 24 de gener. 

En la Figura 60 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2112134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 60. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2112134 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 
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com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, arribant a fregar els 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de clama 

el vent es movia entre els 5  i 10 m/s, seguint un patró molt similar als ja vistos anteriorment. És 

destacable la constància amb la que va bufar el vent, durant dos o tres dies sencers de forma 

continuada a grans velocitats, reduint-se força a partir del dia 23 de gener, i tornant a la 

normalitat els dies següents. Cal remarcar el ja mencionat patró que segueixen tots els punts 

SIMAR estudiats fins ara, sobretot en aquesta zona del litoral. 

En la Figura 61 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2112134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 61. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2112134 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 40 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. En aquest punt d’estudi es pot apreciar un rang més 

elevat de direccions durant el Gloria, començant amb onatges provinents dels 40 graus el dia 

19, i provenint dels 110 graus el dia 23 aproximadament. 

 

 
Figura 62. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2112134 
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En la figura anterior es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà 

espectral al punt SIMAR 2112134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. Es poden apreciar uns quants pics de poques hores de 

duració abans del Gloria, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar 

els 10 segons. Els valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint una mica el 

tercer dia del temporal i caient definitivament a partir de la tarda del dia 23 o matí del 24. La 

normalitat no es va assolir fins ben entrat el dia 25, on els valors es van tornar a moure en rangs 

de valors vistos a les setmanes prèvies. 

En la Figura 63 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2112134 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 63. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2112134  

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja vistes 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 8 o quasi 10 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc menys 

d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap al dia 

21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. El comportament del període de pic en 

aquest punt és molt similar als dos vistos anteriorment. Els valors extrems es van mantenir al 

llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es va 

tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un descens gradual i constant. 

Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar a les prèvies, assolint pics 

de valors alts puntuals i mantenint-se regulars. 

 

Punt SIMAR 2116136 

En la Figura 64 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2116136 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 64. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al 

metre o dos d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres 

increïbles, un patró ja vist a tots els últims punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a 

partir del dia 19 de genet les alçades es van disparar fins quasi fregar els 9 metres, remarcant la 

clara diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les 

alçades d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el 

temporal. La normalitat no es va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens 

ràpid i regular durant el dia 24 de gener. 

En la Figura 65 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2116136 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 65. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 

com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, arribant a fregar els 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de clama 

el vent es movia entre els 5  i 10 m/s, seguint un patró molt similar als ja vistos anteriorment. És 

destacable la constància amb la que va bufar el vent, durant tres o quatre dies sencers de forma 

continuada a grans velocitats, reduint-se força a partir del dia 23 de gener, però igualment 

mantenint valors força alts, tornant a la normalitat els dies següents. Cal remarcar el ja 

mencionat patró que segueixen tots els punts SIMAR estudiats fins ara, sobretot en aquesta 

zona del litoral. 
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En la Figura 66 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2116136 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 66. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 30 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. Es pot observar que al començament del Gloria, és a dir, 

els dies previs i el mateix dia d’inici, l’onatge provenia pràcticament del nord, molt més remarcat 

que en els anteriors punts. Es pot dir que el Gloria aquí va començar amb onatges provinents 

dels 20 o 20 graus, convertint-se en una llevantada poc a poc. 

En la Figura 67 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2116136 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 67. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. És destacable que en aquest punt sembla ser que els valors 

del període mitjà espectral solen ser més elevats que en la resta de punts, ja que els pics previs 

al Gloria freguen els 7 segons. Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes poques 

hores, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons. Els 

valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint una mica el tercer dia del 

temporal i caient definitivament a partir de la tarda del dia 23 o matí del 24. La normalitat no es 
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va assolir fins ben entrat el dia 25, on els valors es van tornar a moure en rangs de valors vistos 

a les setmanes prèvies. 

En la Figura 68 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2116136 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 68. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja analitzades 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 8 o quasi 9 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc menys 

d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap al dia 

21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van mantenir al 

llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es va 

tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un descens gradual i constant. 

Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar a les prèvies, assolint pics 

de valors alts puntuals i mantenint-se regulars. 

 

Punt SIMAR 2120138 

En la Figura 69 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2120138 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 69. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2120138 
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En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al dos 

o tres metres d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres 

increïbles, un patró ja vist a tots els últims punts estudiats. És cert que en aquest punt SIMAR 

l’alçada del onatge vista les setmanes prèvies i posteriors era una mica més elevat en 

comparació amb la resta de punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a partir del dia 

19 de genet les alçades es van disparar fins quasi fregar els 8 metres, remarcant la clara 

diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades 

d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La 

normalitat no es va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens ràpid i regular 

durant el dia 24 de gener. A principis de febrer es pot apreciar un altre pic, no tan remarcable 

com el Gloria, però que també va pertorbar la regularitat de les ones. 

En la Figura 70 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2120138 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 70. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2120138 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. Si s’observa en específic el Gloria, es pot veure 

com entre els dies 19 i 25 de gener la velocitat del vent es va disparar en comparació amb les 

setmanes prèvies, arribant a fregar els 25 m/s. Mentre que generalment en èpoques de clama 

el vent es movia entre els 5  i 12 m/s, seguint un patró molt similar als ja vistos anteriorment, 

encara que en aquest punt les velocitats assolides les setmanes prèvies i posteriors són un xic 

superiors a les vistes a altres punts. És destacable la constància amb la que va bufar el vent, 

durant tres o quatre dies sencers de forma continuada a grans velocitats, reduint-se força a 

partir del dia 23 de gener, però igualment mantenint valors força alts, tornant a la normalitat els 

dies següents.  

En la Figura 71 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2120138 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 71. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2120138 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 40 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. El comportament de l’onatge a la majoria de punts 

SIMAR està essent molt similar, amb unes petites variacions en aquests últims punts. 

En la Figura 72 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2120138 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 72. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2120138 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. És destacable que en aquest punt sembla ser que els valors 

del període mitjà espectral solen ser més elevats que en la resta de punts, ja que els pics previs 

al Gloria freguen els 7 segons. Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes poques 

hores, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons. Els 

valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint una mica el tercer dia del 

temporal i caient definitivament a partir de la tarda del dia 23 o matí del 24. La normalitat no es 

va assolir fins ben entrat el dia 25, on els valors es van tornar a moure en rangs de valors vistos 

a les setmanes prèvies. 

En la Figura 73 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2120138 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 73. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2120138 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja analitzades 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 8 o quasi 9 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar molt ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc 

menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap 

al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van mantenir 

al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es 

va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un descens gradual i 

constant. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar a les prèvies, 

assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars. Com es pot observar, els patrons del 

comportament d’aquesta variable en quasi tots els punts SIMAR és molt similar, assemblant-se 

moltíssim les gràfiques de cadascun d’ells. 

 

Punt SIMAR 2124140 

En la Figura 74 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2124140 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 74. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2124140 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. A diferència dels altres punts SIMAR estudiats, en aquest s’aprecia com 

l’onatge ja sol ser més elevat, mostrant la diferència entre el litoral sud català i el situat més al 
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nord. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al tres o quatre metres 

d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres increïbles, un patró 

ja vist a tots els últims punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a partir del dia 19 de 

genet les alçades es van disparar fins quasi fregar els 8 metres, remarcant la clara diferència amb 

la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades d’ona extremes 

es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La normalitat no es 

va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens ràpid i regular durant el dia 24 

de gener. A principis de febrer es pot apreciar un altre pic, no tan remarcable com el Gloria, però 

que també va pertorbar la regularitat de les ones. 

En la Figura 75 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2124140 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 75. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2124140 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. En aquest punt per primer cop es pot veure un 

gran nombre de registres elevats, produint que el Gloria no destaqui tant. Es pot apreciar com 

al voltant del 19 de gener les velocitats del vent es van disparar fins a superar els 20 m/s, 

mantenint-se més o menys constants al llarg de tot el temporal i començant a afluixar a partir 

del tercer dia de temporal. Tot i així, en les setmanes posteriors, a principis de febrer s’aprecia 

l’aparició d’un registre fins i tot superior al del Gloria, amb una duració considerable també. En 

aquest punt del mar es pot veure com el vent sol bufar amb molta més força que a la zona sud 

del litoral. 

En la Figura 76 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2124140 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 76. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2124140 
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En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 10 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. En aquest punt SIMAR es pot veure clarament com el 

Gloria va impactar-hi des de el nord. El primer dia, l’onatge venia directament del nord, virant 

poc a poc la seva direcció per provenir de l’est. No va ser fins a mitjans del dia 20 o 21 que 

l’onatge va venir directament de l’est. A partir de llavors es va mantenir relativament estable 

fins al final. 

En la següent figura es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà 

espectral al punt SIMAR 2124140 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 
Figura 77. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2124140 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes 

poques hores, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons 

en aquest cas. Els valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint de forma 

gradual des de el tercer dia de temporal, però mantenint registres amb valors anòmals fins ben 

entrat el dia 24.  

En la Figura 78 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2124140 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 78. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2124140 
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En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja analitzades 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 7 o quasi 8 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar molt ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc 

menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap 

al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van mantenir 

al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es 

va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un descens gradual i 

constant. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar a les prèvies, 

assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars.  

 

Punt SIMAR 2126142 

En la Figura 79 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2126142 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 79. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. A diferència dels altres punts SIMAR estudiats, en aquest s’aprecia com 

l’onatge ja sol ser més elevat, mostrant la diferència entre el litoral sud català i el situat més al 

nord, mostrant com a la costa Brava generalment es registren onatges més alts fins i tot en 

època de calma. La majoria d’alçades d’ona es movien en rangs baixos, no superiors al tres o 

quatre metres d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres 

increïbles, un patró ja vist a tots els últims punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a 

partir del dia 19 de genet les alçades es van disparar fins quasi fregar els 8 metres, remarcant la 

clara diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les 

alçades d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el 

temporal. La normalitat no es va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens 

ràpid i regular durant el dia 24 de gener. A principis de febrer es pot apreciar un altre pic, no tan 

remarcable com el Gloria, però que també va pertorbar la regularitat de les ones, un fet ja vist 

en els últims punts estudiats. 

En la Figura 80 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2126142 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 80. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. En aquest punt per segon cop es pot veure un gran 

nombre de registres elevats, igual que en l’anterior punt, produint que el Gloria no destaqui 

tant. Es pot apreciar com al voltant del 19 de gener les velocitats del vent es van disparar fins a 

superar els 20 m/s, mantenint-se més o menys constants al llarg de tot el temporal i començant 

a afluixar a partir del tercer dia de temporal. Tot i així, en les setmanes posteriors, a principis de 

febrer s’aprecia l’aparició d’un registre fins i tot superior al del Gloria, amb una duració 

considerable també. Es pot confirmar el que ja es sospitava al punt anterior, i es que en aquesta 

zona del litoral català el vent bufa amb molta més insistència i intensitat. 

En la Figura 81 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2126142 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 81. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 10 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. De la mateixa manera que en l’anterior punt, es pot 

veure clarament com el Gloria va impactar-hi des de el nord. El primer dia, l’onatge venia 

directament del nord, virant poc a poc la seva direcció per finalment provenir de l’est. No va ser 

fins a mitjans del dia 20 o 21 que l’onatge va venir directament de l’est. El comportament de 

l’onatge en aquest punt es molt similar al vist prèviament. 

En la Figura 82 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2126142 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 
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Figura 82. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes 

poques hores, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons 

en aquest cas. Els valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint de forma 

gradual des de el tercer dia de temporal, però mantenint registres amb valors anòmals fins ben 

entrat el dia 24. La normalitat no es va assolir fins ben entrat el dia 25, on els valors es van tornar 

a registrar valors en rangs ja vistos a les setmanes prèvies. 

En la Figura 83 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2126142 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 83. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja analitzades 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 7 o quasi 8 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar molt ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc 

menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap 

al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van mantenir 

al llarg del Gloria, començant a reduir-se a partir del tercer dia de temporal. La normalitat no es 

va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després d’un descens gradual i 

constant. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt similar a les prèvies, 

assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars.  
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Punt SIMAR 2128146 

En la Figura 84 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 

espectral al punt SIMAR 2128146 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 84. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior és pot observar com les alçades significants espectrals han anat variant al 

llarg de les setmanes, generalment de manera regular menys en el moment en el que el Gloria 

va començar a actuar. En aquest punt s’aprecia com l’onatge en general és més elevat, 

exemplificant com al nord l’onatge és més virulent que al sud. La majoria d’alçades d’ona es 

movien en rangs relativament baixos en comparació amb el Gloria, no superiors al tres o quatre 

metres d’alçada, fins que el Gloria va trencar aquesta regularitat amb uns registres increïbles, 

un patró ja vist a tots els últims punts estudiats. Es pot apreciar amb claredat com a partir del 

dia 19 de genet les alçades es van disparar fins quasi fregar els 8 metres, remarcant la clara 

diferència amb la resta de setmanes registrades al gràfic. El més remarcable és que les alçades 

d’ona extremes es van mantenir uns dies constants, concretament durant tot el temporal. La 

normalitat no es va assolir fins el dia 25 aproximadament, després d’uns descens ràpid i regular 

durant el dia 24 de gener.  

En la Figura 85 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 

vent al punt SIMAR 2128146 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 85. Variació de la velocitat mitjana del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior es pot observar com la velocitat mitjana del vent va anar variant al llarg 

d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020. En aquest punt costa molt identificar el Gloria, ja 

que igual que en l’anterior punt, els vents registrats tenen velocitats molt elevades de per si. Es 

pot apreciar com al voltant del 19 de gener les velocitats del vent es van disparar fins a fregar 
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els 20 m/s, mantenint-se més o menys constants al llarg de tot el temporal i començant a afluixar 

a partir del tercer dia de temporal. Tot i així, en les setmanes prèvies i posteriors, a principis de 

febrer s’aprecia com els vents bufaven a velocitats molt elevades, fins i tot superiors a la del 

Gloria. Fins i tot, el Gloria no és el registre més elevat en aquest període de temps analitzat, 

exemplificant que en aquesta zona no va bufar de manera tan excepcional com al sud. 

En la Figura 86 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2128146 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 86. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 10 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. Es pot veure una tendència evident en aquests punts 

SIMAR situats al nord de Catalunya, on l’onatge del Gloria va començar provenint del nord fins 

convertir-se en una llevantada al cap d’un dia o dos.  

En la Figura 87 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2128146 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 87. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. Els valors del període mitjà espectral 

anaven variant regularment al llarg del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un 

rang concret les setmanes prèvies. Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes 

poques hores, fins que el dia 19 els valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons 
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en aquest cas. Els valors extrems es van mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint de forma 

gradual des de el tercer dia de temporal, però mantenint registres amb valors anòmals fins ben 

entrat el dia 24. La normalitat no es va assolir fins ben entrat el dia 25, on fins i tot els valors van 

seguir descendint durant quasi dos dies sencers, a partir de quan ja van tornar a augmentar una 

mica i estabilitzar-se. 

En la Figura 88 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2128146 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 88. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior es pot observar com el període de pic va anar variant regularment al llarg 

del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar a les ja analitzades 

anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en rangs més o menys 

regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 7 o quasi 8 segons. El dia 19 de gener 

els valors es van començar a disparar molt ràpidament, arribant fins als quasi 12 segons en poc 

menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 segons, assolit cap 

al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors extrems es van mantenir 

al llarg del Gloria, començant a reduir-se d’una manera esglaonada a partir del tercer dia de 

temporal. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener aproximadament, després 

d’un descens gradual i constant. Les setmanes posteriors van mostrar un comportament molt 

similar a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se regulars.  

 

Punt SIMAR 2128148 

En la Figura 89 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de 

procedència del onatge al punt SIMAR 2128148 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 89. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps al punt SIMAR 2128148 
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En el gràfic anterior es pot observar com les direccions mitjanes de procedència del onatge van 

anar variant al llarg d’aquestes primeres setmanes de l’any 2020, un fet lògic i normal. Si 

s’observa en específic el Gloria, el pot veure com entre els dies 19 i 25 de gener, la majoria de 

l’onatge provenia d’entre 10 i 110 graus, és a dir, generalment de l’est i nord-est, de la mateixa 

manera que als punts SIMAR anteriors. Es pot veure una tendència evident en aquests punts 

SIMAR situats al nord de Catalunya, on l’onatge del Gloria va començar provenint del nord fins 

convertir-se en una llevantada al cap d’un dia o dos.  

En la Figura 90 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període mitjà espectral 

al punt SIMAR 2128148 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 90. Variació del període mitjà espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2128148 

En el gràfic anterior es pot apreciar com el període mitjà espectral va anar variant regularment 

al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. De la mateixa manera que en tots els 

punts SIMAR anteriors, Els valors del període mitjà espectral anaven variant regularment al llarg 

del temps, assolint pics puntuals i movent-se sempre en un rang concret les setmanes prèvies. 

Tot i així, aquests pics puntuals generalment duraven unes poques hores, fins que el dia 19 els 

valors van ascendir bruscament, arribant a fregar els 9 segons en aquest cas, essent un 

comportament molt similar al vist en els últims punts estudiats. Els valors extrems es van 

mantenir al llarg de tot el Gloria, descendint de forma gradual des de el tercer dia de temporal, 

però mantenint registres amb valors anòmals fins ben entrat el dia 24. La normalitat no es va 

assolir fins ben entrat el dia 25, on fins i tot els valors van seguir descendint durant quasi dos 

dies sencers, a partir de quan ja van tornar a augmentar una mica i estabilitzar-se. 

En la Figura 91 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del període de pic al punt 

SIMAR 2128148 entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 91. Variació del període de pic al llarg del temps al punt SIMAR 2128148 
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Finalment, en l’últim punt SIMAR es pot apreciar com el període de pic va anar variant 

regularment al llarg del temps, assolint el pic màxim durant el Gloria. D’una manera molt similar 

a les ja analitzades anteriorment, les setmanes prèvies al esdeveniment els valors es movien en 

rangs més o menys regulars, assolint algun pic de manera molt puntual d’uns 7 o quasi 8 segons. 

El dia 19 de gener els valors es van començar a disparar molt ràpidament, arribant fins als quasi 

12 segons en poc menys d’un dia. El pic del Gloria en aquest punt precisament va ser d’uns 12 

segons, assolit cap al dia 21 de gener i mantenint-se regular unes quantes hores. Els valors 

extrems es van mantenir al llarg del Gloria, començant a reduir-se de manera esglaonada a partir 

del tercer dia de temporal. La normalitat no es va tornar a assolir fins el dia 26 de gener 

aproximadament, després d’un descens gradual i constant. Les setmanes posteriors van mostrar 

un comportament molt similar a les prèvies, assolint pics de valors alts puntuals i mantenint-se 

regulars.  
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3. RELACIÓ DURADA – ALÇADA D’ONA MÀXIMA 

 

Complementant la informació proporcionada al document principal, s’adjunta a continuació 

l’estudi de la relació entre la durada i les alçades d’ona màximes dels temporals pels punts 

SIMAR que restaven. De la mateixa manera, els resultats es plasmen en gràfics on a l’eix de les 

abscisses s’hi mostra l’alçada d’ona de pic en metres i a l’eix de les ordenades la durada en hores. 

El Gloria és destacat en cada gràfic amb un cercle groc indicant on es troba exactament. 

 

3.1. Punts SIMAR 

Punt SIMAR 2094126 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2094126, en el qual s’han identificat 

98 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 92 mostra 

els resultats obtinguts: 

 

Figura 92. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2094126 

En el gràfic anterior es poden apreciar 98 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria es amb clara diferència el 

temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat els 7,5 metres, mentre que 

el segon registre més alt no arriba ni tan sols als 6 metres, mostrant així la ferocitat del Gloria 

en termes d’onatge. D’altra banda, en termes de duració, és cert que el Gloria no és el temporal 

registrat que va durar més, en aquest cas és el tercer amb una duració aproximada de 68 hores. 

Igualment es pot apreciar com supera de manera evident la mitjana de durades, ja que la majoria 

de temporals dura entre 5 i 25 hores com s’aprecia al gràfic, mentre que el Gloria sobrepassa 

sobradament aquests valors. Tot i així, és cert que van haver-hi dos temporals que van arribar, i 

fins i tot un d’ells, va superar les 80 hores de duració.  

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 



Annex I: Caracterització de l’esdeveniment                                                                                       

   

 
 

55 
 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada, fet que mostra 

la brutalitat de l’esdeveniment.  

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 97 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. 

A la Figura 93 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 93. Comparativa de les mitjanes dels 97 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana és molt evident, tant en alçada 

d’ona com en duració. En termes d’onatge es pot apreciar com el valor màxim del Gloria va 

superar per més del doble a la mitjana, deixant registres increïbles en una zona del mar on la 

mitjana no arriba ni tan sols als 4 metres. D’altra banda, en termes de duració la diferència és 

encara més abismal, ja que el Gloria dura quatre vegades més que la mitjana. Pel que fa a al 

mitjana s’aprecia que és comú que un temporal duri poc menys d’un dia, mentre que el Gloria 

va arribar a durar dos dies i mig continuats.  

 

Punt SIMAR 2098128 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2098128, en el qual s’han identificat 

158 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 94 mostra 

els resultats obtinguts: 

 

Figura 94. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2098128 

En el gràfic anterior es poden apreciar 158 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria es amb clara diferència el 

temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat els 8 metres, mentre que el 
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segon registre més alt amb prou feines supera els 6 metres. De fet, només hi ha un temporal 

que superi els 6 metres a part del Gloria, la resta es situen sobretot entre els 3 i 5 metres. D’altra 

banda, en termes de duració succeeix el mateix que en l’anterior punt, ja que el Gloria no és el 

temporal amb més durada mai registrat però sí que és el tercer. Igualment es pot apreciar com 

supera de manera evident la mitjana de durades, ja que la majoria de temporals dura entre 5 i 

30 hores com s’aprecia al gràfic, mentre que el Gloria sobrepassa sobradament aquests valors, 

superant per poc les 70 hores. Tot i així, és cert que van haver-hi dos temporals que van superar 

les 80 hores de duració, encara que en termes d’onatge no es poden ni comparar. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada, mostrant-nos 

en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 157 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 95 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 95. Comparativa de les mitjanes dels 157 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser molt evident, tant en 

alçada d’ona com en duració. En termes d’onatge es pot apreciar com el valor màxim del Gloria 

va superar per més del doble a la mitjana, deixant registres increïbles en una zona del mar on la 

mitjana no arriba ni tan sols als 4 metres. És cert que aquí la mitjana és una mica superior a 

l’anterior punt SIMAR, però igualment el Gloria va establir un nou rècord difícilment superable 

a una zona del litoral on es molt poc freqüent veure onatges elevats. D’altra banda, en termes 

de duració, la diferència és encara més abismal, ja que el Gloria dura quasi quatre vegades més 

que la mitjana. De la mateixa manera que en l’anterior punt, es pot apreciar com generalment 

un temporal dura al voltant de 18 hores en aquesta zona, mentre que el Gloria va durar quasi 

tres dies complets. 

 

Punt SIMAR 2100130 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2100130, en el qual s’han identificat 

130 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 96 mostra 

els resultats obtinguts: 
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Figura 96. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2100130 

En el gràfic anterior es poden apreciar 130 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria és amb clara diferència el 

temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat una altra vegada els 8 

metres, mentre que el segon registre més alt amb prou feines supera els 6 metres. De fet, només 

hi torna a haver un temporal que superi els 6 metres a part del Gloria, la resta es situen sobretot 

entre els 3 i 5 metres, a la cantonada esquerra inferior del gràfic. D’altra banda, en termes de 

duració succeeix el mateix que en els anteriors punts, ja que el Gloria no és el temporal amb més 

durada registrat, però sí que n’és el tercer. Igualment es pot apreciar com supera de manera 

evident la mitjana de durades, ja que la majoria de temporals dura entre 5 i 30 hores com 

s’aprecia al gràfic, mentre que el Gloria sobrepassa sobradament aquests valors, superant per 

poc les 70 hores. Tot i així, és cert que van haver-hi dos temporals que van superar o aproximar-

se a les 80 hores de duració, encara que en termes d’onatge no es poden ni comparar. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada, mostrant-nos 

en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 129 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 97 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 97. Comparativa de les mitjanes dels 129 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot veure, la diferència entre el Gloria i la mitjana és igual d’evident que en els dos punts 

SIMAR anteriors, tant en alçada d’ona com en duració. En termes d’onatge es pot apreciar com 

el valor màxim del Gloria va superar per més del doble a la mitjana, fins i tot de manera més 
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abismal ja que el Gloria va arribar a assolir una alçada de 8,42 metres, mentre que la mitjana de 

la resta de temporals és inferior als 4 metres.  D’altra banda, en termes de duració, la diferència 

torna a ser encara més abismal, ja que la durada del Gloria és més de quatre vegades superior a 

la mitjana de la resta de temporals. De la mateixa manera que en l’anterior punt, es pot apreciar 

com generalment els temporals duraven poc menys d’un dia, mentre que el Gloria va durar quasi 

tres dies complets. 

 

Punt SIMAR 2104132 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2104132, en el qual s’han identificat 

110 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 98 mostra 

els resultats obtinguts: 

 

Figura 98. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2104132 

En el gràfic anterior es poden apreciar 110 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria torna a ser amb clara 

diferència el temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat una altra 

vegada els 8 metres, mentre que el segon registre més alt no arriba a superar els 6 metres. 

Aquest fet ja s’ha comprovat que es habitual en els punts SIMAR d’aquesta zona, mostrant 

l’increïble registre que va deixar el Gloria. D’altra banda, en termes de duració succeeix el mateix 

que en els anteriors punts, ja que el Gloria no és el temporal amb més durada registrat, però sí 

que n’és el segon. Igualment es pot apreciar com supera de manera evident la mitjana de 

durades, ja que la majoria de temporals dura entre 5 i 30 hores com s’aprecia al gràfic, mentre 

que el Gloria sobrepassa sobradament aquests valors, superant per poc les 70 hores. Només té 

un temporal per sobre, que va arribar a durar prop de 90 hores, mentre que la resta es situen 

tots per sota de les 50 hores, és a dir com a màxim dos dies. Això en part succeeix pel poc llindar 

d’excedència existent en aqueta zona, fet que ajuda a que els temporals puguin durar més ja 

que no els hi fa falta molta alçada d’onatge per a ser considerats temporals. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 
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destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada, mostrant-nos 

en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 109 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 99 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 99. Comparativa de les mitjanes dels 109 temporals restants amb el Gloria  

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser evident i abismal, tant 

en alçada d’ona com en duració. En termes d’onatge es pot apreciar com el valor màxim del 

Gloria va superar un altre cop per més del doble a la mitjana de la resta de temporals, assolint 

un valor superior als 8 metres, un fet inaudit.  D’altra banda, en termes de duració, la diferència 

torna a ser encara més abismal, molt similar al que s’ha pogut apreciar als anteriors punts 

SIMAR, ja que la mitjana deia que normalment els temporals duraven poc menys d’un dia i el 

Gloria va arribar a durar tres dies complerts en aquest punt concret del mar. 

 

Punt SIMAR 2108134 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2108134, en el qual s’han identificat 

88 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 100 

mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 100. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2108134 

En el gràfic anterior es poden apreciar 88 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria torna a ser amb clara 

diferència el temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat els 7,5 metres 
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i aproximant-se als 8, mentre que el segon registre més alt no arriba a superar els 5,5 metres. La 

diferència és força més evident que en els anteriors punts SIMAR, sobretot veient que la resta 

de temporals no es poden ni comparar amb d’intensitat del Gloria. D’altra banda, en termes de 

duració el Gloria també és el temporal amb més durada, a diferència del que passava en els 

anteriors punts SIMAR, aquest cop sí que és el que més va durar en tota la sèrie de registres. 

Això en part ocorre perquè els temporals registrats als anteriors punts SIAMR que van durar més 

que el Gloria, no van arribar a influir en aquesta zona del mar, ho ha van fer amb molta menys 

intensitat i duració, mentre que el Gloria va estar actiu a tot el litoral català.  Es pot apreciar com 

la majoria de temporals dura entre 5 i 25 hores, mentre que el Gloria sobrepassa sobradament 

les 80 hores. Com ja s’ha comentat prèviament, això en part succeeix pel poc llindar 

d’excedència existent en aqueta zona, fet que ajuda a que els temporals puguin durar més ja 

que no els hi fa falta molta alçada d’onatge per a ser considerats temporals, sobretot en el cas 

del Gloria. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada i en aquest cas 

també sigui el que més va durar, mostrant-nos en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 87 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. 

A la Figura 101 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 101. Comparativa de les mitjanes dels 87 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot veure, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser evident i abismal, tant en 

alçada d’ona com en duració. En termes d’onatge es pot apreciar com el valor màxim del Gloria 

va superar un altre per quasi el doble a la mitjana de la resta de temporals, assolint un valor 

pròxim als 8 metres, una mica inferior, mentre que la mitjana de la resta no arribava als 4 metres.  

D’altra banda, en termes de duració, la diferència és encara molt més abismal, sobretot en 

aquest punt SIMAR, ja el valor de durada del Gloria és pràcticament cinc vegades superior a la 

mitjana de la resta, remarcant la increïble diferència existent i l’empremta que va deixar el 

Gloria. 

 

Punt SIMAR 2112134 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2112134, en el qual s’han identificat 

104 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 102 

mostra els resultats obtinguts: 
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Figura 102. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2112134 

En el gràfic anterior es poden apreciar 104 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria torna a ser amb clara 

diferència el temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat els 8 metres, 

valor mai assolit en tot el registre. Tot i així, en aquesta zona del mar es poden començar a 

apreciar temporals amb onatge molt més elevat del que s’ha vist i analitat als anteriors punts, 

sobretot perquè al llarg del registre es van detectar uns quants temporals amb onatge de pic 

superior als 6 metres i un d’ells superior als 7 metres. Igualment, el Gloria torna a destacar per 

sobre de tots establint un nou rècord en termes d’onatges mai vist en aquesta zona. D’altra 

banda, en termes de duració el Gloria també torna a ser el temporal amb més durada, 

aproximant-se a les 70 hores de duració mentre que la majoria es concentren entre les 5 i 20 

hores, existint només un superior a les 50 hores de duració.  Per tant, es pot observar com el 

Gloria va ser en aquesta zona del mar el temporal amb característiques més extremes de tots. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada i en aquest cas 

també sigui el que més va durar, mostrant-nos en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 103 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 103 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 103. Comparativa de les mitjanes dels 103 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser evident i abismal, tant 

en alçada d’ona com en duració. En aquest cas, en termes d’onatge cal dir que la mitjana de la 

resta de temporals és força superior a la vista en els anteriors punts SIMAR, corroborant-se a 
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l’hora de comparar-la amb l’alçada d’ona del Gloria. El Gloria va tornar a superar els 8 metres 

d’alçada, però la mitjana de la resta de temporals és força pròxima als 4,5 metres, reduint la 

diferència entre els dos valors. Igualment el valor el Gloria és considerablement superior. D’altra 

banda, en termes de duració, la diferència és encara molt més abismal, tant com ho era en punts 

anteriors, essent més de quatre vegades superior. De la mateixa manera com ja passava amb 

anterioritat, la durada mitjana habitual era de menys d’un dia, mentre que el Gloria va arribar a 

durar quasi tres dies. 

 

Punt SIMAR 2116136 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2094126, en el qual s’han identificat 

98 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 104 

mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 104. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2116136 

En el gràfic anterior es poden apreciar 98 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria torna a ser amb clara 

diferència el temporal amb una alçada d’ona més elevada, superant amb facilitat els 8 metres, 

valor mai assolit en tot el registre. Tot i així, en aquesta zona del mar es poden apreciar 

temporals amb onatge molt més elevat del que s’ha vist i analitat als anteriors punts, tal i com 

succeïa al punt SIMAR anterior, sobretot perquè al llarg del registre es van detectar uns quants 

temporals amb onatge de pic superior als 6 metres i un d’ells superior als 7 metres. Igualment, 

el Gloria torna a destacar per sobre de tots establint un nou rècord en termes d’onatges mai vist 

en aquesta zona. D’altra banda, en termes de duració el Gloria també torna a ser el temporal 

amb més durada, superant les 70 hores de duració mentre que la majoria es concentren entre 

les 5 i 30 hores, existint només un superior a les 50 hores de duració, exactament com passava 

al anterior punt estudiat.  És remarcable veure com més dirigim el nostre estudi cap al nord, més 

temporals intensos hi ha, sobretot amb alçades d’ona més destacables. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 
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destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada i en aquest cas 

també sigui el que més va durar, mostrant-nos en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 119 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 105 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 105. Comparativa de les mitjanes dels 119 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser molt evident, tant en 

alçada d’ona com en duració. De la mateixa manera que en l’anterior punt SIMAR, l’alçada 

mitjana de la resta de temporals és força més elevada que els primers analitzats, superant els 

4,5 metres en aquest cas, mostrant així l’onatge més virulent que es pot registrar en aquesta 

zona. El Gloria per la seva part va tornar a superar els 8 metres d’alçada, essent superior de 

manera evident a la mitjana un altre cop, concretament un 81% més gran.. D’altra banda, en 

termes de duració, la diferència torna a ser molt abismal, tant com ho era en punts anteriors, 

essent més de quatre vegades superior. Es pot apreciar que en tots els punts SIMAR la mitjana 

de la duració de la resta de temporals sol rondar les 17 o 18 hores, per tant la duració del Gloria 

és molt superior a aquest valor ja que generalment ronda les 70 hores, en aquest cas 74, 

superant els tres dies complets. 

 

Punt SIMAR 2120138 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2120138, en el qual s’han identificat 

88 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 106 

mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 106. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2120138 



Annex I: Caracterització de l’esdeveniment                                                                                       

   

 
 

64 
 

En el gràfic anterior es poden apreciar 88 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria torna a ser el temporal 

amb una alçada d’ona més elevada, aproximant-se als 8 metres. Tot i així, en aquest punt SIMAR 

es pot veure per primer cop temporals amb un onatge molt similar al del Gloria, mostrant que 

en aquesta zona del mar pot arribar a ser més freqüent veure temporals amb onatges tan 

salvatges. De fet, hi ha dos temporals que superen els 7,5 metres a part del Gloria, encara que 

no arriben al seu registre, deixant al Gloria com al temporal amb una alçada d’ona de pic més 

elevada mai registrada. D’altra banda, en termes de duració el Gloria també torna a ser el 

temporal amb més durada, aproximant-se a les 70 hores de duració, mentre que la majoria es 

concentren entre les 5 i 25 hores, no havent-hi ningun superior a les 50 hores de duració.  Cal 

destacar l’aparició als registres d’onatges molt violents i amb alçades elevades, d’una categoria 

similar en certa manera al Gloria. 

Cal tenir en compte que els punts SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser 

la quantitat de temporals existents sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu 

període actiu és de poc més de 20 anys en el millor dels casos. Dit això, no deixa de ser 

destacable que el Gloria sigui el temporal amb ona de pic més alta mai registrada i en aquest cas 

també sigui el que més va durar, mostrant-nos en certa manera la unicitat del esdeveniment. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 87 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. 

A la Figura 107 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 107. Comparativa de les mitjanes dels 87 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser molt evident, tant en 

alçada d’ona com en duració. En aquest punt, la mitjana d’alçades màximes d’ona dels altres 

temporals supera els 5 metres, aproximant-se molt més al valor del Gloria. Tot i així, 

evidentment el Gloria torna a tenir un valor molt superior, concretament de 7,94 metres, però 

la distància es redueix considerablement amb la mitjana. D’altra banda, en termes de duració, 

la diferència torna a ser molt abismal com ja és habitual, essent més de quatre vegades superior. 

La mitjana de durades de la resta de temporals es va mantenint estables o rondant valors 

similars en cada punt estudiat, i el Gloria igual, fet que fa que la diferència sempre sigui 

semblant. 

 

Punt SIMAR 2124140 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2124140, en el qual s’han identificat 

101 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 108 

mostra els resultats obtinguts: 
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Figura 108. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2124140 

En el gràfic anterior es poden apreciar 101 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria en aquest cas ja no és el 

temporal amb una alçada d’ona més elevada, per molt que s’aproximi als 8 metres, va haver-hi 

un de superior. Aquest punt d’estudi confirma el comportament vist anteriorment, on cada 

vegada apareixen als registres més i més temporals amb onatges màxims similars al del Gloria, 

fins a superar-lo en aquest punt d’estudi. Tot i així, el Gloria destaca generalment per sobre de 

la gran majoria, assolint valors molt inusuals. Això demostra com en aquesta zona del mar, el 

litoral nord català, és més comú veure temporals violents com el Gloria. D’altra banda, en termes 

de duració el Gloria torna a ser el temporal amb més durada, superant les 60 hores de duració, 

mentre que la majoria es concentren entre les 5 i 30 hores, no havent-hi ningun superior a les 

50 hores de duració. Segueix sent remarcable que el Gloria sigui el temporal amb més duració 

registrat mai i el segon amb més alçada d’ona màxima. 

En aquest punt per primer cop el Gloria no és el temporal amb una alçada d’ona més alta, 

havent-s’hi registrat un temporal amb més alçada màxima. Cal tenir en compte que els punts 

SIMAR enregistren dades des de l’any 1958, és a dir, que ser la quantitat de temporals existents 

sol ser molt més major que en el cas de les boies, on el seu període actiu és de poc més de 20 

anys en el millor dels casos. Per tant, segueix sent molt destacable que el Gloria sigui el segon 

registre més gran en termes d’alçada, sobretot quan ho ha sigut al llarg de tot el litoral. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 100 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 109 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 109. Comparativa de les mitjanes dels 100 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a ser molt evident, tant en 

alçada d’ona com en duració. Tot i així, de la mateixa manera com hem anat veient en els últims 
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punts SIMAR, la distància entre la mitjana de les alçades d’ona de la resta de temporals amb 

l’alçada del Gloria s’ha reduït un altre cop, aproximant-se cada vegada més. En aquest cas, la 

mitjana es superior als 5,6 metres, un número força elevat tenint en compte que es tracta d’una 

mitjana, mostrant els nombrosos temporals amb onatge elevats registrats aquí. D’altra banda, 

en termes de duració, la diferència torna a ser molt abismal com ja era habitual, encara que 

aquest cop també s’hagi reduït una mica, sobretot perquè el Gloria ha durat menys en aquest 

punt SIMAR. La mitjana de durades de la resta de temporals es va mantenint estable, mentre 

que aquest cop el Gloria va durar 64 hores, en part degut a l’alt llindar d’excedència. 

 

Punt SIMAR 2126142 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2126142, en el qual s’han identificat 

135 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 110 

mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 110. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2126142 

En el gràfic anterior es poden apreciar 135 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria en aquest cas ja no és el 

temporal que més destaca en ninguna de les dues variables analitzades. És interessant de veure 

com es van registrar tres temporals amb un onatge de pic superior al del Gloria, i un d’ells amb 

una duració superior. Es pot considerar que el Gloria segueix sent un temporal excepcional en 

aquesta zona, sobretot per la poca quantitat d’esdeveniments amb onatges tan alt registrats, 

però ja no destaca de manera evident sobre la resta. És cert que combinant els factors de duració 

i onatge només hi ha un que el superi, ja que no és habitual veure temporals amb onatge elevat 

i constants al llarg del temps. Això en part segueix demostrant el que ja s’anava veient en punts 

anteriors, com a la costa Brava els onatges extrems són molt més habituals, relaxat clarament 

en els registres i en el gràfic anterior. 

En aquest punt SIMAR el Gloria no va ser ni el e més durada ni el de més alçada d’ona màxima, 

tot i així, tenint en compte la llarga duració dels registres és just admetre que un temporal de 

les característiques del Gloria és difícil de veure i a la vegada molt excepcional.  
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Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 134 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 111 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 111. Comparativa de les mitjanes dels 134 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a  ser evident, tant en alçada 

d’ona com en duració. Tot i així, com ja s’ha remarcat a l’anterior punt d’estudi, la distància entre 

la mitjana de les alçades d’ona de la resta de temporals amb l’alçada del Gloria cada vegada es 

va reduint mes i mes, aproximant-se molt més. Això es degut a la gran quantitat de temporals 

amb onatges molt elevats, sobretot tenint en compte que en aquest registre hi va haver un 

superior al Gloria. La mitjana de la resta de temporals és superior als 5,6 metres, com ja passava 

al anterior punt SIMAR, remarcant encara més el que ja s’ha comentat. D’altra banda, en termes 

de duració, la diferència torna a ser molt abismal, encara que la distància en aquest sentit també 

es va reduint dràsticament, ja que en aquest punt la mitjana de duració de la resta de temporals 

és un xic més elevada, arribant a les 19 hores, i la del Gloria també s’ha reduït una mica fins a 

les 59 hores. 

 

Punt SIMAR 2128146 

El primer punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2128146, en el qual s’han identificat 

137 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 

plasmat el resultat en el gràfic següent mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 112 

mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 112. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2128146 

En el gràfic anterior es poden apreciar 137 punts, representant cada un dels temporals 

enregistrats en aquest punt SIMAR en tota la sèrie de dades. El Gloria en aquest cas tampoc no 
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és el temporal que més destaca en ninguna de les dues variables analitzades, tal i com ja havia 

passant en l’anterior punt. És interessant de veure com es van registrar fins a cinc temporals 

amb un onatge de pic superior al del Gloria, i un d’aquest cinc amb una duració superior. Es pot 

seguir considerant que el Gloria segueix sent un temporal excepcional en aquesta zona, sobretot 

per la poca quantitat d’esdeveniments amb onatges tan alt registrats, però ja no destaca de 

manera evident sobre la resta.  

En aquest punt SIMAR es pot afirmar que el Gloria és on menys ha destacat per sobre la resta, 

sobretot per la gran quantitat de temporals amb onatge tan elevat registrat, i tan llargs. És 

innegable que el Gloria segueix sent un temporal únic i molt virulent, fins i tot aquí, però no 

deixa de ser destacable la diferència amb el sud de Catalunya. Encara que cal remarcar que el 

Gloria va ser un temporal que va afectar tot el litoral català per igual, com ja s’ha vist als registres 

dels punts SIMAR, mantenint una regularitat en l’onatge i la duració al llarg de tot el perfil 

costaner. 

Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat les mitjanes de 

les alçades d’ona i de la durada dels altres 136 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 

Gloria. A la Figura 113 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 113. Comparativa de les mitjanes dels 136 temporals restants amb el Gloria 

Com es pot apreciar una vegada més, la diferència entre el Gloria i la mitjana torna a  ser evident, 

tant en alçada d’ona com en duració. Però com ja venia succeint en anteriors punts, la distància 

entre les mitjanes i els valors del Gloria s’han reduït considerablement. En el cas de l’alçada 

d’ona, el valor del Gloria va assolir els 7,54 metres, una mica inferior als vistos amb anterioritat. 

D’altra banda, la mitjana és la més elevada vista fins ara, assolint els 5,7 metres. Tot producte 

de l’enorme ferocitat del mar en aquesta zona nòrdica, on és habitual veure temporals ferotges 

i amb onatges extrems. En termes de duració, la diferència segueix sent força abismal, encara 

que la distància en aquest sentit també s’ha reduït dràsticament respecte anteriors punts, ja que 

en aquest punt la mitjana de duració de la resta de temporals torna a ser un xic més elevada, 

arribant a les 20 hores, i la del Gloria també s’ha reduït una mica fins a les 54 hores. 
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4. ANÀLISI PROBABILÍSTIC 

 

4.1. Punts SIMAR 

Punt SIMAR 2094126 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 98 temporals 

identificats al punt SIMAR 2094126, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 1: 

Taula 1. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2094126 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,99 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 98 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,8115 metres 

Desviació típica (σ) 0,6749 

Número de temporals al any (λ) 1,555 

 

En la Taula 2 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 2. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2094126 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,130 

Màxima diferència 0,102 

Versemblança 5,197 

R 0,9894 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,2615 

0,4877 

0,8037 

 

Un cop analitzat aquest punt SIMAR, s’ha pogut observar que el període de retorn obtingut per 

l’alçada d’ona màxima del Gloria, que és de 7,69 metres, ha sigut de 231,908 anys. Es pot 

observar que en aquest punt el resultat és elevadíssim, assolint uns valors excepcionals. Aquest 

número mostra la poca freqüència i probabilitat de que un temporal d’aquestes característiques 

succeeixi, sobretot en aquesta zona del litoral, ja que com s’ha pogut comprovar al document 
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principal, el punt SIMAR situat més al sud també retronava una valor superior als 180 anys de 

període de retorn, mantenint el patró.  

Cal tenir en compte que aquest valor s’obté per la anomalia que representen les onades d e7 

metres en aquesta zona del mar i per la llargària de la sèrie de dades. Els punts SIMAR han anat 

registrant des de fa més de 60 anys, molt més que les boies, i això permet fer una estimació del 

temps de retorn més acurada.  

Finalment, a la Taula 3 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 3. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2094126 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,438 

5 4,454 

10 4,975 

25 5,713 

37 6,044 

50 6,303 

100 6,917 

150 7,286 

200 7,552 

250 7,760 

 

En la Figura 114 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2094126. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 98 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 
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Figura 114. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2092126. Funció de distribució de Weibull 

De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis 

establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra, és correcta. Les bandes de 

confiança del 90% mostren un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2098128 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 158 temporals 

identificats al punt SIMAR 2098128, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 4: 

Taula 4. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2098128 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 158 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,9419 metres 

Desviació típica (σ) 0,7217 

Número de temporals al any (λ) 2,51 

 

En la Taula 5 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 
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Taula 5. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2098128 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,001 

Màxima diferència 0,146 

Versemblança 0,114 

R 0,9803 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,3386 

0,5050 

0,8392 

 

Un cop analitzat aquest punt SIMAR, s’ha pogut observar que el període de retorn obtingut per 

l’alçada d’ona màxima del Gloria, que és de 8,8 metres, ha sigut de 379,338 anys. En aquest punt 

el resultat és encara més elevat que l’anterior, no sorprenent sol per el període de retorn, sinó 

també per l’increïble valor de l’alçada d’ona assolida.  Considerant la localització d’aquest punt 

SIMAR i el valor tan excepcional d’ona assolit, és normal que el període de retorn obtingut sigui 

tan elevat. De la mateixa manera que en els punts SIMAR situats enfront de la costa Daurada, 

valors tan excepcionals d’onatge impliquen que la freqüència d’ocurrència no pot ser elevada, 

un fet mostrat en els resultats de l’anàlisi. 

De la mateixa manera que en l’anterior punt, un valor tan elevat del període de retorn es deu 

gràcies a la llarga sèrie de dades existents al punt SIMAR, i evidentment a l’onatge únic 

ocorregut. 

Finalment, a la Taula 6 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 6. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2098128 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,837 

5 5,003 

10 5,559 

25 6,331 

37 6,671 

50 6,937 

100 7,560 
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150 7,932 

200 8,198 

250 8,407 

 

En la Figura s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2098128. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 158 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 115. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2098128. Funció de distribució de Weibull 

El test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust entre la funció empírica 

definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis establerta que la funció 

representa de forma adequada la mostra, és correcta. Tot i així, en aquest cas 50 punts no passen 

el test KS, per tant aquests punts no compleixen la hipòtesi inicial establerta. És difícil d’apreciar, 

però al gràfic anterior es pot observar que hi ha punts que sobresurten de les corbes negres del 

test, això succeeix a les observacions situades entre 3 i 4 metres. Per tant, en aquests punts la 

hipòtesi es pot rebutjar. D’altra banda, les bandes de confiança del 90% mostren un 

comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2100130 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 130 temporals 

identificats al punt SIMAR 2100130, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 7: 

Taula 7. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2100130 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 130 
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Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,8992 metres 

Desviació típica (σ) 0,7075 

Número de temporals al any (λ) 2,066 

 

En la Taula 8 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 8. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2100130 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,012 

Màxima diferència 0,131 

Versemblança 0,797 

R 0,98416 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,3082 

0,5366 

0,8325 

 

En aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del Gloria, 

exactament de 8,42 metres, ha sigut de 332,104 anys. Un valor força similar al de l’anterior punt 

SIMAR, sobretot per la similitud de l’alçada d’ona registrada i per la proximitat l’un de l’altre. El 

valor del període de retorn torna a ser excepcionalment elevat, mostrant que registrar onatges 

d’aquesta categoria és molt inusual a les proximitats del litoral tarragoní.  

En termes generals, les raons per les quals s’ha obtingut aquesta xifra tan elevada son 

bàsicament les mateixes que en el anterior cas. Una sèrie de dades extensa amb un onatge 

excepcional en tots els sentit permeten deduir que esdeveniments d’aquesta mena són molt 

difícils de veure, o quasi impossibles. 

Finalment, a la Taula 9 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 9. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2100130 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,673 

5 4,794 
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10 5,339 

25 6,098 

37 6,434 

50 6,696 

100 7,314 

150 7,682 

200 7,947 

250 8,154 

 

En la Figura 116 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2100130. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 130 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 116. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2100130. Funció de distribució de Weibull 

En aquest punt SIMAR, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis 

establerta que la funció representa de forma adequada la mostra, és correcta. Tot i així, hi ha 7 

punts no passen el test KS, per tant aquests punts no compleixen la hipòtesi inicial establerta. 

Aquests punts es concentren sobretot a les observacions més baixes, és a dir, entre els 3 i 4 

metres, allà és on sobresurten de les corbes negres que limiten el test. Per tant, en aquests punts 

la hipòtesi es pot rebutjar. D’altra banda, les bandes de confiança del 90% mostren un 

comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2104132 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 110 temporals 

identificats al punt SIMAR 2104132, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 10: 

Taula 10. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2104132 
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Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 110 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,8565 metres 

Desviació típica (σ) 0,7211 

Número de temporals al any (λ) 1,748 

 

En la Taula 11 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 11. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2104132 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,005 

Màxima diferència 0,155 

Versemblança 0,355 

R 0,9859 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,2613 

0,5344 

0,8186 

 

En aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del Gloria, 

exactament de 8,21 metres, ha sigut de 277,294  anys. Un valor un altre vegada molt elevat, tot 

i així, inferior al dels anterior punts SIMAR. El fet que l’onatge durant el Gloria superés els 8 

metres d’alçada en aquesta zona ja és molt sorprenent, corroborant-se encara més amb els 

períodes de retorn obtinguts. En aquesta zona del litoral català l’onatge no sol ser elevat, molt 

menys que a la Costa Brava, i veure aquests valors és pràcticament inimaginable.  

Les raons per les quals s’ha obtingut aquesta xifra tan elevada tornen a tenir el mateix transfons  

que en el anterior cas. Una sèrie de dades extensa amb un onatge excepcional en tots els sentit 

permeten determinar que esdeveniments d’aquesta mena són molt difícils de veure, o quasi 

impossibles. En certa manera, aquests valors demostren l’excepcionalitat del Gloria, 

especialment en aquest zona de la costa. 

Finalment, a la Taula 12 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 
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Taula 12. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2104132 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,524 

5 4,637 

10 5,191 

25 5,971 

37 6,319 

50 6,592 

100 7,232 

150 7,616 

200 7,892 

250 8,109 

 

En la següent figura s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2104132. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 110 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 
Figura 117. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2104132. Funció de distribució de Weibull 

En aquest punt SIMAR, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta que diu que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. 

Tot i així, hi ha 9 punts no passen el test KS, per tant aquests punts no compleixen la hipòtesi 
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inicial establerta. Aquests punts es tornen a concentrar sobretot a les observacions més baixes, 

és a dir, entre els 3 i 4 metres, allà és on sobresurten de les corbes negres que limiten el test. 

Per tant, en aquests punts la hipòtesi es pot rebutjar. D’altra banda, les bandes de confiança del 

90% mostren un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2108134 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 88 temporals 

identificats al punt SIMAR 2108134, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 13: 

Taula 13. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2108134 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 88 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,9031 metres 

Desviació típica (σ) 0,6834 

Número de temporals al any (λ) 1,398 

 

En la Taula 14 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 14. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2108134 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,103 

Màxima diferència 0,114 

Versemblança 4,121 

R 0,9813 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,2907 

0,5783 

0,8875 

 

En aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del Gloria, que 

és exactament de 7,67 metres, ha sigut de 297,353  anys. El valor torna a ser increïblement 

elevat, encara que és cert que aquí l’onatge és una mica més baix que els anteriors, però 

igualment increïble. La poca freqüència d’onatges tan elevats i un llindar d’excedència baix 

ajuden a entre l’excepcionalitat d’aquesta mena de valors. Una sèrie de dades llargues amb 
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llindars baixo ens fan entendre la dificultat de veure temporals intensos al llarg del temps, fet 

que provoca que al veure’n d’aquesta mena és fa molt difícil, representat en els períodes de 

retorn tan increïbles obtinguts. 

Finalment, a la Taula 15 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 15. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2108134 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,460 

5 4,514 

10 5,016 

25 5,705 

37 6,007 

50 6,241 

100 6,789 

150 7,114 

200 7,347 

250 7,528 

 

En la Figura 118 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2108134. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 88 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 118. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2108134. Funció de distribució de Weibull 
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De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2112134 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 104 temporals 

identificats al punt SIMAR 2112134, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 16: 

Taula 16. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2112134 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3,5 metres 

Número de temporals (n) 104 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 4,5142 metres 

Desviació típica (σ) 0,798 

Número de temporals al any (λ) 1,653 

 

En la Taula 17 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 17. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2112134 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,550 

Màxima diferència 0,054 

Versemblança 12,268 

R 0,9963 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,6728 

0,8542 

1,0353 
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En aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del Gloria, que 

és exactament de 8,32 metres, ha sigut de 195,061  anys. El valor de l’onatge torna a superar els 

8 metres, fet que no passava a l’anterior punt, i el període de retorn torna a ser increïblement 

alt, tot i que no tant com en els punts anteriors quan es superaven els 8 metres d’onatge. Això 

en part pot ser explicat gràcies al llindar d’excedència, ja que en aquest punt és mig metre més 

elevat que en els anteriors punts. A més a més, la mitjana d’onatges és de 4,5 metres 

aproximadament, considerablement més elevada que en els anteriors casos. Això ja ens dona 

una idea que en aquesta zona els temporals probablement són més intensos i freqüents, fet que 

acaba reduint els períodes de retorn. Tot i així, el valor obtingut no deixa de ser impactant. 

Finalment, a la Taula 18 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 18. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2112134 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 4,112 

5 5,431 

10 5,986 

25 6,712 

37 7,021 

50 7,257 

100 7,8 

150 8,116 

200 8,339 

250 8,513 

 

En la Figura 119 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2112134. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 104 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 
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Figura 119. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2112134. Funció de distribució de Weibull 

De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2116136 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 120 temporals 

identificats al punt SIMAR 2116136, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 19: 

Taula 19. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2116136 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3,5 metres 

Número de temporals (n) 120 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 4,5507 metres 

Desviació típica (σ) 0,8104 

Número de temporals al any (λ) 1,907 

 

En la Taula 20 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 
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Taula 20. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2116136 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,648 

Màxima diferència 0,043 

Versemblança 13,224 

R 0,9964 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

3,5958 

1,0083 

1,1661 

 

En aquest cas, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del Gloria, que és 

exactament de 8,17 metres, ha sigut de 178,867  anys. El valor de l’onatge segueix superant els 

8 metres, com a l’anterior punt, mentre que el període de retorn torna a ser increïblement alt, 

encara que una mica més baix que en l’anterior cas. De la mateixa manera que l’anterior punt, i 

com ja ha sigut explicat, el llindar d’excedència i el notable increment de la mitjana d’onatge 

màxim respecte els punts SIMAR situats al sud, incideixen en el valor final del període de retorn. 

Igualment, l’excepcionalitat d’un esdeveniment com el Gloria segueix quedant patent en els 

resultats obtinguts, però no és de menys mencionar la reducció considerable del període de 

retorn respecte el primer punt SIMAR estudiat en aquest Annex. 

Finalment, a la Taula 21 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 21. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2116136 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 4,288 

5 5,621 

10 6,144 

25 6,810 

37 7,087 

50 7,298 

100 7,776 

150 8,051 

200 8,245 
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250 8,394 

 

En la Figura 120 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2116136. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 120 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 120. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2116136. Funció de distribució de Weibull 

De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2120138 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 88 temporals 

identificats al punt SIMAR 2120138, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 22: 

Taula 22. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2120138 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 4 metres 

Número de temporals (n) 88 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,0830 metres 

Desviació típica (σ) 0,775 

Número de temporals al any (λ) 1,398 
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En la Taula 23 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 23. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2120138 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,659 

Màxima diferència 0,049 

Versemblança 11,291 

R 0,9892 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

4,1173 

1,0359 

1,2048 

 

Pel que fa aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima del 

Gloria, exactament de 7,94 metres, ha sigut de 111,751 anys. El valor de l’onatge torna a rondar 

els 8 metres, com ha ocorregut al llarg del litoral català, però el període de retorn s’ha tornat a 

reduir, com més al nord ens dirigim en l’estudi dels punts més baix és. Indiferentment, el valor 

obtingut segueix essent enorme, superant els 100 anys de retorn, tot i així no és comparable als 

més de 300 obtinguts a les proximitats del Delta de l’Ebre. 

Un altres cop aquest descens del període de retorn es deu sobretot al llindar d’excedència, més 

elevat que en els anteriors casos (4 metres) i a la pujada considerable de la mitjana de l’onatge 

en aquest punt. El fet que la mitjana sigui més elevada, superant els 5 metres, indica la que els 

temporals ocorreguts en aquesta zona solen ser més intensos en termes d’onatge que a les 

costes del litoral sud, a més a més, l’augment del llindar d’excedència es degut precisament a 

aquest fet. Evidentment, la ja comentada extensa sèrie de dades existent també influeix a l’hora 

d’obtenir aquestes xifres. 

Finalment, a la Taula 24 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 24. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2120138 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 4,547 

5 5,888 

10 6,381 
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25 6,997 

37 7,250 

50 7,441 

100 7,872 

150 8,119 

200 8,291 

250 8,424 

 

En la Figura 121 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2120138. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 88 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 121. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2120138. Funció de distribució de Weibull 

Com ja és habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust entre 

la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la hipòtesis 

establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En aquest cas 

totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren un 

comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2124140 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 101 temporals 

identificats al punt SIMAR 2124140, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 25: 
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Taula 25. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2124140 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 101 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,6207 metres 

Desviació típica (σ) 0,741 

Número de temporals al any (λ) 1,605 

 

En la Taula 26 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 26. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2124140 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,519 

Màxima diferència 0,057 

Versemblança 11,946 

R 0,9958 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

4,6048 

1,1112 

1,3689 

 

En aquest punt d’estudi, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona del Gloria ha sigut de 

55,153 anys. Tot i així, aquest cop cal remarcar que el Gloria no va ser el temporal amb un onatge 

de pic més elevat en aquest punt SIMAR, ja que el Gloria  va assolir un valor de 7,93 metres, amb 

el període de retorn ja comentat, mentre que l’onatge de pic més alt registrat a la sèrie de dades 

va ser de 8,14 metres. Aquesta mesura es va registrar en un temporal ocorregut el 8 de març de 

2010, famós per la gran nevada a la ciutat de Barcelona i a tota Catalunya. El període de retorn 

obtingut pe aquest temporal en concret és de 81,626 anys. 

És destacable que el Gloria no sigui el temporal amb un onatge de pic més elevat, sobretot tenint 

en compte que en tots els altres punts ho era, encara que igualment segueix rondant els valor s 

habituals vistos als altres punts d’estudi. Això demostra en certa manera la freqüència o la 

probabilitat més elevada de veure temporals d’aquesta categoria al litoral nord que no pas al 

sud. D’altra banda, cal destacar els períodes de retorn cada vegada més baixos, sobretot 

comparats amb els anteriors. Els valors del període de retorn pel Gloria segueix sent molt elevat, 

però no té res a veure amb els vistos a la costa Daurada, fet que succeeix per les raons ja 
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comentades prèviament com el llindar d’excedència o la gran quantitat de temporals intensos 

que es registren en aquesta zona. 

Finalment, a la Taula 27 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 27. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2124140 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 5,248 

5 6,504 

10 6,947 

25 7,490 

37 7,711 

50 7,877 

100 8,247 

150 8,457 

200 8,604 

250 8,716 

 

En la Figura 122 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2124140. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 101 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 
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Figura 122. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2124140. Funció de distribució de Weibull 

De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2126142 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 135 temporals 

identificats al punt SIMAR 2126142, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 28: 

Taula 28. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2126142 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 135 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,695 metres 

Desviació típica (σ) 0,8277 

Número de temporals al any (λ) 2,145 

 

En la Taula 29 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 
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Taula 29. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2126142 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,694 

Màxima diferència 0,037 

Versemblança 13,783 

R 0,9938 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

4,6017 

1,1885 

1,3230 

 

Pel que fa aquest punt, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona del Gloria ha sigut de 

20,781 anys. Seguint el patró ja vist, el període de retorn es va reduint com més al nord situem 

el punt d’estudi. L’alçada d’ona pic registrada pel Gloria va ser de 7,86 metres, no essent la més 

elevada mai registrada, ja que això ho va aconseguir un altre cop el temporal ocorregut el 8 de 

març de 2010 amb un valor de 8,29, retornant un període de retorn de 40,887 anys.  

El Gloria torna a rondar una valors d’alçada d’ona similar als anteriors punts, tot i així, torna a 

ser força interessant veure com no és el més elevat mai registrat. En aquest punt, el període de 

retorn es increïblement més baix que en els situats més al sud, remarcant la freqüència mes o 

menys habitual de veure temporals violents i onatge elevat. Aquest fet condiciona en gran 

mesura el període de retorn obtingut, ja que no és ni comparable amb els resultats obtinguts a 

les proximitats del delta de l’Ebre. Encara que segueix sent relativament difícil veure 

esdeveniments d’aquesta mena, és evident que en aquesta zona del litoral hi ha moltes més 

possibilitats de veure’n o esperar-ne un amb la virulència del Gloria. 

Finalment, a la Taula 30 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 

funció de probabilitat analitzada. 

Taula 30. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2126142 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 5,571 

5 6,885 

10 7,373 

25 7,979 

37 8,228 
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50 8,415 

100 8,835 

150 9,074 

200 9,242 

250 9,370 

 

En la Figura 123 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2126142. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 135 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 123. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2126142. Funció de distribució de Weibull 

De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 

 

Punt SIMAR 2128146 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 137 temporals 

identificats al punt SIMAR 2128146, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 31: 
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Taula 31. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2128146 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 137 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,7138 metres 

Desviació típica (σ) 0,7945 

Número de temporals al any (λ) 2,177 

 

En la Taula 32 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 

en aquest anàlisi: 

Taula 32. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2128146 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,564 

Màxima diferència 0,046 

Versemblança 14,131 

R 0,9954 

Paràmetres Weibull 

 a 

 b 

 c 

 

4,6226 

1,1949 

1,3780 

 

Finalment, en aquest punt SIMAR s’ha obtingut un període de retorn de 14,063 anys per l’alçada 

d’ona de pic del Gloria, que va ser de 7,54 metres. Els valors del onatge tornen a ser els habituals 

pel Gloria, mentre que el període de retorn torna a ser una mica inferior als vistos anteriorment. 

En aquest cas, és evident que aquests valors són un reflex de la posició del punt SIMAR i les 

condicions en les que es troba, com el llindar i el fet d’estar exposat contínuament a temporals 

molt més virulents que al sud. 

D’altra banda, cal mencionar que el valor d’alçada d’ona de pic màxim registrat en aquest punt 

SIMAR és de 8,13 metres, amb un període de retorn de 37,791 anys. En aquest cas el temporal 

en qüestió es va produir el febrer de 2015, a diferència del vist en els últims dos punts d’estudi. 

Indiferentment, és remarcable veure com els valors del període de retorn s’han anat reduint 

dràsticament a mesura que estudiàvem punts SIMAR situats més al nord, encara que els valors 

de les alçades d’ona no hagin variat gaire i els màxims sempre s’hagin mogut en els mateixos 

rangs de valors. 
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Finalment, a la última taula es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per 

la funció de probabilitat analitzada. 

Taula 33. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2128146 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 5,618 

5 6,869 

10 7,326 

25 7,888 

37 8,118 

50 8,290 

100 8,676 

150 8,895 

200 9,049 

250 9,166 

 

En la Figura 124 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2128146. Seguint el mateix 

procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 

i els 137 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 124. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2128146. Funció de distribució de Weibull 
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De manera habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 

entre la funció empírica definida per la mostra i la funció extremal teòrica, indica que, la 

hipòtesis establerta de que la funció representa de forma adequada la mostra és correcta. En 

aquest cas totes les observacions compleixen el test. Les bandes de confiança del 90% mostren 

un comportament típic per aquest tipus de dades. 
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