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RESUM 

 

Els temporals són fenòmens climatològics contra els quals la humanitat ha estat lluitant des de 
sempre. Els efectes d’aquests poden ser molt variats dependent de diferents factors, tal com la 
direcció d’on provenen, la intensitat o la persistència amb la que actuen, és a dir, la durada. Tot 
i així, fins que no en succeeix un de ben intens no som realment conscients de les conseqüències 
que aquests poden provocar. 

El temporal Gloria va deixar registres sorprenents que van deixar bocabadada a la població. No 
és el primer cop ni serà l´últim que un esdeveniment d’aquestes característiques impacta contra 
Catalunya, però no deixa de ser xocant la fragilitat de les infraestructures humanes i de l’entorn 
envers episodis d’aquesta mena.  

D’aquesta manera, aquest treball conté un anàlisi exhaustiu del temporal en qüestió i les seves 
conseqüències, deixant al descobert els danys i l’empremta que va deixar. Sumant-li a més a 
més, un estudi en profunditat de la costa catalana i de la morfologia existent. 

Tractant diferents punts i analitzant diferents dades com els registres d’alçades d’ona significant, 
la durada o el període de retorn,  seria possible caracteritzar aquesta mena d’esdeveniments i 
estudiar la seva probabilitat d’ocurrència, molt útil sobretot si es mira de cara al futur.  

En un món com l’actual que va canviant radicalment a una velocitat molt elevada, i que a més a 
més, es veu amenaçat per l’ombra del canvi climàtic, conèixer a fons i tractar amb temporals 
d’aquesta mena seria vital, sobretot a l’hora d’implementar millores a les estructures o preparar-
se de manera adient per l’arribada de nous esdeveniments tan violents com aquest.  

 

Paraules clau: temporal, intensitat, durada, conseqüències, danys, període de retorn, 
morfologia 
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ABSTRACT 

 

Storm are climatological phenomena that mankind has always been fighting against. The effect 
of these can be very varied depending on different factors, such as the direction where they 
come from, the intensity or the persistence, in other word, the duration of the event. However, 
we are not aware of the consequences they can cause until a very intense one occurs.  

The Gloria registered surprising records that took by surprise all the population. It was not the 
first time and it won’t be the last, that an event with such characteristics occurs in Catalonia, but 
the fragility of the human infrastructures and the environment towards phenomena of this kind 
is still surprising.  

In this way, this project covers a thorough analysis of the Gloria and its consequences, exposing 
all the damages and the footprint it left. Adding to this, also a study in depth of the Catalan coast 
and the existing morphology. 

By dealing with different data such as the wave height records, the duration or the return period 
it would be possible to characterize this type of events and study its occurrence probability. 

In a world that is currently changing radically fast and it’s also being menaced by the climate 
change, it would be vital to know all about these storms and how to deal with them, especially 
when refurbishing or implementing improvement to structures or preparing to properly affront 
these violent events in the future. 

 

Key words: storm, intensity, duration, consequences, damage, return period, morphology 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. PRÒLEG 

El temporal Gloria va ser un esdeveniment climatològic molt intens que va afectar la totalitat de 
Catalunya i moltes regions de la península Ibèrica el gener de 2020. Els danys i les conseqüències 
que va deixar al seu pas van ser esfereïdores, demostrant que l’ésser humà és impotent davant 
la força de la natura. 

Durant les últimes dècades s’han anat registrant temporals periòdicament, però esdeveniments 
tan intensos i violents com el Gloria n’hi ha hagut pocs. La poca freqüència d’episodis d’aquesta 
brutalitat provoca una falsa sensació de seguretat i de comoditat, provocant sorpresa i 
estupefacció quan les infraestructures són incapaces de resistir contra fenòmens tan increïbles 
com ho va ser aquest del gener de 2020.  

Tot i així, degut al canvi climàtic, els esdeveniments extrems com el Gloria són cada vegada més 
comuns, alterant en gran mesura la vida de tots els habitants. Aquesta situació esdevé un gran 
problema, sobretot a l’hora d’afrontar-los i d’arreglar els desperfectes ocasionats. Ja que no 
només les infraestructures humanes van mostrar una certa fragilitat, sinó que també la pròpia 
natura en sí, en especial la franja litoral catalana, que va patir danys severs i fins i tot va sofrir 
canvis morfològics. Aquestes conseqüències obliguen a posar en alerta a tota la comunitat 
científica, ja que si aquests esdeveniments comencen a ser més i més freqüents, la necessitat de 
millorar de manera veloç i eficaç les infraestructures passarà a ser en un afer vital. 

Molts dels registres deixats pel Gloria van ser històrics, fet que en part explica la seva brutalitat 
i tot el rastre de destrucció que va deixar, evidenciant la força de l’esdeveniment i sobretot 
contra quina mena de forces naturals es van haver d’enfrontar les infraestructures i el litoral 
català.  

A dia d’avui encara s’estan pagant les conseqüències del temporal, ja sigui arreglant o 
reconstruint les destrosses que va provocar, o la pròpia natura regenerant-se i tornant poc a poc 
al seu estat original. Tot i així, els danys materials passen a un segon pla quan per culpa d’un 
fenomen així s’acaben perdent vides humanes, comportant que els danys reals siguin 
incalculables i irreparables, sobretot per les famílies que n’han patit les conseqüències directes. 

Val a dir que la lenta recuperació evidencia la poca capacitat humana per afrontar 
esdeveniments així, fet que obliga a plantejar solucions de cara al futur o,  al menys, de preparar-
se millor i aprendre a oposar-s’hi. 

 

1.2. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objectiu general d’aquest treball és centra, en termes generals, en caracteritzar el temporal 
Gloria i analitzar els impactes que aquest va produir sobre el litoral català, que va ser la zona 
més afectada per aquest esdeveniment. 
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La complexitat d’un esdeveniment d’aquesta categoria va obligar a dividir l’objectiu primordial 
en altres de més específics per tal de poder analitzar amb més profunditat l’episodi, i que a la 
vegada permetria extreure’n conclusions posteriorment: 

1. Caracteritzar el temporal des de un punt de vista climatològic. 
2. Caracteritzar el temporal des de un punt de vista hidrodinàmic i probabilístic. 
3. Avaluar els danys, tant econòmics com materials del temporal a tota Catalunya. 
4. Caracteritzar la franja litoral catalana i analitzar-la des d’un punt de vista 

morfològic. 

Per tal de poder complir aquest objectius, aquest treball es va dividir en diferents capítols, on es 
presenten en cada un d’ells els anàlisis i estudis pertinents amb els resultats obtinguts per a cada 
un d’ells. 

En primer lloc, es presenta una breu descripció climatològica de l’esdeveniment, posant en 
context el Gloria i les raons de perquè va sorgir de sobte un temporal d’aquestes 
característiques. A més a més, es farà un breu incís en les conseqüències meteorològiques de 
l’esdeveniment al llarg de tota Catalunya, com per exemple els registres de precipitacions o 
ventades que va deixar. 

En segon lloc es presenta una caracterització hidrodinàmica de l’esdeveniment, fent servir les 
dades proporcionades per la xarxa de mesura de les boies d’onatge existents a la costa catalana. 
A partir de les sèrie de dades atorgades s’analitzaran les dades obtingudes i s’estudiarà en 
particular els registres que va deixar el Gloria, analitzant en profunditat els valors que va arribar 
a assolir, a més d’analitzar l’evolució del temporal al llarg de la seva durada. D’altra banda, 
també s’entrarà de ple en l’anàlisi probabilístic del temporal, estudiant la probabilitat 
d’ocurrència del esdeveniment mitjançant el període de retorn, tot gràcies al ús de programes 
especialitzats per aquests procediments. 

Posteriorment, i en col·laboració amb l’empresa ENIGEST S.L., es procedirà amb un anàlisi de 
l’excepcionalitat del temporal en sí, profunditzant en l’anàlisi energètic de l’esdeveniment i 
comparant-lo amb altres episodis similars per tal de mostrar la seva unicitat, centrant-se 
sobretot en un punt d’estudi determinat a la Costa Brava. Aquest apartat permetrà mostrar la 
unicitat del succés i la violència amb la que va impactar sobre el litoral català, fatigant les 
estructures contra les que va impactar. 

Més endavant, s’estudiaran els danys produïts a conseqüència de l’esdeveniment. Centrant-se 
primer en els danys econòmics i l’estimació dels costos de reparació necessaris. A més a més, 
s’analitzaran de forma genèrica els danys ocorreguts a tot el territori català i les conseqüències 
que aquests van tenir sobre la població. 

Una vegada analitzats els danys i caracteritzat el temporal, es procedirà de la mateixa manera 
amb el litoral català, caracteritzant-lo i estudiant la morfologia d’aquest i de les seves platges. 
Es centrarà sobretot en les platges que van patir danys degut al temporal, ja que aquestes van 
acabar patint grans canvis. 

Finalment, aquest treball finalitza amb una presentació i comparativa dels resultats obtinguts, 
discutint i extraient conclusions sobre l’esdeveniment. Centrant-se sobretot en confirmar 
l’excepcionalitat de l’episodi i exposant solucions o afirmacions sobre la fragilitat del litoral 
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català avui en dia. A més a més, de proposar o establir certes consideracions de cara al futur pel 
dia en el que torni a succeir una anomalia climatològica d’aquestes característiques. 

Juntament amb el document també s’adjunta l’Annex I1, que conté informació i resultats per 
complementar la informació presentada en aquest informe, però que no era necessària mostrar 
en el document principal. La informació agregada a l’Annex és especificada i recalcada al informe 
principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Annex  I: Caracterització de l’esdeveniment 
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2. CARACTERITZACIÓ METEOROLÒGICA DE L’ESDEVENIMENT 

 

Catalunya és una regió exposada a fenòmens climatològics intensos, com poden ser per exemple 
les precipitacions torrencials. Aquesta mena de fenòmens venen normalment associats a la 
freqüència de vents forts de component est, el que es coneix com a llevantades. En aquest cas, 
el Gloria n’és una, i en aquesta part de l’informe és caracteritzarà meteorològicament aquest 
esdeveniment tan intens que va impactar de manera tan violenta contra Catalunya. 

 

2.1. EVOLUCIÓ I SITUACIÓ SINÒPTICA 

Entre diumenge 19 i dijous 23 de gener de 2020 va tenir lloc el temporal Gloria, un temporal de 
llevant classificat com a històric a Catalunya, no tan sols per la multiplicitat de fenòmens (vent, 
pluja, neu i onatge) que van succeir, sinó per la seva extensió, ja que va afectar a tot el territori  
català. 

Per ser exactes, el temporal va néixer el divendres 17 de gener de 2020 al Atlàntic nord, com 
una petita pertorbació. Aquell mateix dia, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) va 
batejar-la amb el nom de Gloria. Va tenir un gran impacte a les Illes Balears i a tot el litoral 
llevantí de la Península Ibèrica.  

Com es pot observar en la Figura 1, el dia 17 de gener a les 12:00 UTM, la borrasca Gloria es 
presentava com una pertorbació d’uns 600 km de diàmetre al centre de l’Atlàntic Nord. 
Ràpidament es va anar desenvolupant en alçada al mateix temps que es desplaçava cap a l’est.  

 

Figura 1. Distribució de l’alçada geopotencial a 850 hPa els dies 17 i 18 de gener de 2020 (Font: Eumetrain) 
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Només 24 hores després, a les 12:00 UTM del 18 de gener, la borrasca havia pràcticament doblat 
la seva mida i s’havia endinsat fins l’extrem exterior del Mar Cantàbric (al nord-oest de la 
Península Ibèrica). A més a més, es pot observar com una mica més cap  al sud es reforçava una 
regió d’altes pressions (anticicló). 

A partir de la tarda del 18 de gener i durant tot el dia 19, la depressió va continuar movent-se 
molt ràpidament cap al Mediterrani occidental, mentre que la regió d’altes pressions (anticicló) 
entrava cap a les Illes Britàniques. A la vegada, més a l’oest, al Atlàntic nord, apareixia una 
segona depressió, rodejant d’aquesta manera la regió d’altes pressions amb dues depressions 
(en meteorologia això s’anomena una estructura omega). El conjunt format per la borrasca i 
l’anticicló va continuar rotant de forma ciclònica, de manera que entre els dies 19 i 20 de gener 
la regió d’altes pressions va col·locar-se totalment al nord de la borrasca  (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Evolució de la borrasca i l’anticicló entre els dies 19 i 24 de gener de 2020. Mapa sinòptic. (Font: Eumetrain) 

A partir del dia 21 de gener, la borrasca que es trobava en aquell moment al nord d’Àfrica es va 
anar debilitant, tot i que l’anticicló va mantenir-se de manera bastant intensa un dia més. 
Finalment, el dia 23 de gener les dues regions es van afeblir molt, fins que el dia següent 
l’anticicló va acabar desapareixent definitivament. 

En certa manera, es podria concloure que la situació sinòptica que ha provocat aquest 
esdeveniment tan destacat i únic ha estat la combinació d’un anticicló inusualment potent a les 
Illes Britàniques, allargat d’oest a est, i una depressió al sud de la Península, com ja s’ha pogut 
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observar en les anteriors figures. Tot i així, és important destacar que el Gloria no va ser una 
depressió profunda, sinó tot el contrari, assolint valors al voltant de 1010 hPa al seu vòrtex.  

 

En la Figura 3, a la part esquerra de la figura, es pot observar la distribució de pressions a nivell 
del mar el dia 21 de gener a les 12:00 UTM, on s’observa clarament l’anticicló (amb color vermell 
intens les zones d’altes pressions) sobre les Illes Britàniques i la zona de més baixes pressions al 
sud de la Península Ibèrica. A més a més, a la part dreta de la figura podem observar la topografia 
de 500 hPa (situats a una mitjana de 5500 metres d’alçada sobre el nivell del mar), que permet 
recalcar la depressió freda situada sobre el territori peninsular, deslligada del corrent general, 
molt més marcada que en superfície (figura esquerra) i bastant estacionària. Aquest conjunt de 
fets ha permès la gran durada del episodi i les grans acumulacions de precipitació. 

El flux del sud-est provinent d’Àfrica va provocar l’arribada de pols sahariana que va comportar 
un tipus de precipitació anomenada pluja de fang. 

 

Figura 3. Situació sinòptica. A l’esquerra la distribució de pressions atmosfèriques a nivell del mar. A la dreta, la 
topografia de 500 hPa. (Font: METEOCAT, 2020) 

Tot això permet concloure que la violència del Gloria no va ser deguda a la seva pressió 
superficial, sinó al gradient bàric existent entre el sud de la península Ibèrica i les Illes 
Britàniques, degut a un fort anticicló registrat en territori anglès.  

 

2.2. PRECIPITACIÓ I TEMPESTES DE LLAMPS 

La borrasca va venir acompanyada d’un conjunt de precipitacions molt notables, que van 
descarregar importants quantitats sobre tot el litoral Mediterrani entre el 19 i el 23 de gener. La 
distribució de la precipitació va ser generalitzada en tota la regió, i els màxims es van detectar 
en sectors del Prelitoral i del Pirineu Oriental, arribant  a assolir xifres de més de 400 litres/m2, 
sobretot a l’Alt Empordà i al Vallès Oriental.  

Des d’un punt de vista pluviomètric, el més destacat van ser les quantitats acumulades  i la 
generalitat de la precipitació per Catalunya, deixant rècords diaris de precipitacions en sèries 
d’entre 20 i 30 anys de durada. És cert que la durada de la sèrie de registres és força modesta, 
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però igualment els registres del Gloria van ser excepcionals, sobretot pel primer mes de l’any, 
on rarament es poden assolir aquests valors.  

Pel que fa a la intensitat de les precipitacions, entre els dies 20 i 22 de gener algunes tempestes 
van descarregar més de 20 mm en 30 minuts en alguns sectors del litoral i del prelitoral, superant 
el llindar d’una situació límit deguda a la intensitat de precipitació. Els valors més significatius es 
van detectar al Baix Ebre i al Maresme, tots dos superant els 30 mm en mitja hora.  

Els registres de quasi 300 pluviòmetres van  plasmar que es tractava d’un temporal de pluja 
generalitzat, i que no es va limitar únicament a les comarques del litoral i del prelitoral com 
generalment passa quan succeeix una llevantada. 

Les precipitacions més abundants acumulades durant tot l’episodi van sobrepassar els 400 mm 
al Montseny, mentre que a la zona de la Garrotxa i en alguns punts de l’Alt Empordà es van 
registrar els valors més elevats, superant els 500 mm, concretament 516 mm a Lliurona (Alt 
Empordà). 

La Figura 4 ens mostra la precipitació acumulada (en mm) al mes de gener i anàlogament al mes 
de febrer de 2020. Es pot observar la evident diferència entre els dos mesos, remarcant encara 
més la anomalia produïda al primer mes de l’any. 

 

Figura 4. Precipitació acumulada en mm al mes de gener (esquerra) i al mes de febrer (dreta) del 2020). (Font: 
METEOCAT, 2020) 

Per una altra banda, cal destacar també que durant l’esdeveniment les tempestes van venir 
acompanyades d’un alt contingut elèctric, fins i tot a vegades acompanyades amb pedres. Es van 
enregistrar 5514 llamps, dels quals 1364 van caure sobre territori català. Les comarques més 
afectades van ser les del litoral i prelitoral; enregistrant-se 134 raigs a la Selva i 117 al Baix Ebre.  
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Aquest fet és una de les dues característiques més inusuals del Gloria juntament amb la 
quantitat exagerada de pluja descarregada. Arran d’això s’han plantejat hipòtesis per atribuir la 
rellevància meteorològica del Gloria a l’escalfament progressiu del mar Mediterrani, degut a 
l’escalfament global. Encara que cal dir que aquesta afirmació és difícilment demostrable a dia 
d’avui. 

Finalment la Figura 5 mostra la distribució dels llamps caiguts en tot el territori català entre els 
dies 20 i 21 al mapa de l’esquerra, i entre el dia 22 i 23 al mapa de la dreta. 

 

Figura 5. Distribució espacial i temporal dels llamps. A l’esquerra, dels dies 20 i 21, i a la dreta, dels dies 22 i 23. 
(Font: METEOCAT, 2020) 

 

2.3. VENT 

Al llarg del temporal, els vents de gregal i de llevant van bufar amb moltíssima força a tot el 
territori. Entre el 19 a la tarda i el dia 20 es van enregistrar ratxes de gregal que van assolir valors 
superiors a 70 km/h en gran part del país. Generalment, els vents més forts en aquestes 
condicions s’enregistren a les cotes més altes del Pirineu, però en aquest cas, el vent mesurat al 
litoral o a l’interior va ser semblant, o fins i tot superior al de l’alta muntanya (Figura 6). El valor 
màxim detectat va ocórrer al Vallès Oriental, on es van arribar a assolir el dia 19 de gener la 
increïble xifra  de 144,4 km/h.  

Els valors màxims dels vents mitjans, inicialment del nord-est i finalment del sud, van estar 
ocasionats per diferències de pressió d’uns 40 hPa sobre una distància d’uns 1500 km, es a dir, 
la distància entre la regió d’altes i baixes pressions que rodejava la Península Ibèrica i Europa. 

El factor més destacat del vent va ser la seva persistència, fins al punt de que el dia 21 va ser el 
dia amb una velocitat mitjana de vent més alta dels últims 10 anys al conjunt del país. 

Les estacions encarregades de mesurar les ratxes de vent son les XEMA (Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques), i el mesuren a una alçada d’entre 6 i 10 metres. De les 107 que 
hi ha a Catalunya, poc menys de la meitat van superar el llindar de perill per ratxa màxima de 
vent (44 de 107). 

La figura següent permet veure la distribució de les ratxes de vent a tota Catalunya durant 
l’esdeveniment. 
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Figura 6. Distribució de les ratxes de vent entre el dia 19 i 23 de gener de 2020 a les estacions automàtiques de la 
XEMA (Font: METEOCAT 2020) 

És cert que puntualment no es van registrar ratxes rècord, però per exemple, a l’estació de 
Cabrils (Maresme) es van assolir els 116,6 km/h, una dada no enregistrada des de feia prop de 
13 anys. Va passar una cosa semblant a l’estació de l’illa de Buda al Delta de l’Ebre, on es va 
enregistrar una dada no vista des de feia 16 anys (95,4 km/h).  

Com ja s’ha mencionat, el Gloria no va destacar per ratxes de vent rècord, però sí que ho va fer 
per la persistència d’una velocitat mitjana del vent elevada al llarg de tot l’episodi. Prova d’això 
van ser els registres de l’Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, ja que des de primeres hores 
de la tarda del 19 de gener fins a les darreres del dia 21, les velocitats mitjanes del vent 
semihoràries (mesurades i registrades cada mitja hora) es van mantenir superiors als 60 km/h, i 
fins i tot, una tercera part de les mesures del dia 21 van superar els 100 km/h, un fet 
climatològicament excepcional. 

Finalment, tot i que aquesta dada no sigui mesurable, l’abundant precipitació i el persistent vent 
va produir cortines de pluja que van arribar a la superfície amb una inclinació notable, impactant 
en molts llocs (sobretot del litoral) lateralment als costats orientats cap al nord-est i cap a l’est. 
Aquesta combinació de fets va produir una quantitat innumerable d’afectacions, sobretot a les 
façanes del edificis i d’altres infraestructures. 
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2.4. ONATGE I NIVELL DEL MAR 

El temporal marítim també va ser un dels aspectes més destacats de l’episodi, ja que la presència 
de borrasques amb vents provinents del mar sol comportar una pujada del nivell del mar (storm 
surge). Precisament la persistència del temporal entre els dies 20 i 21 va ser la causa de l’impacte 
generalitzat que es va produir al llarg de tot el litoral. 

Segons certs testimonis (observadors i vigilants del XOM, Xarxa d’observadors meteorològics), 
les onades màximes van arribar a assolir els 7 metres d’alçada al nord de la Costa Brava, mentre 
que al litoral barceloní les onades van assolir els 6 metres d’alçada, i a la Costa Daurada a les 
zones més pròximes al litoral es van arribar a observar fins a 5 metres. Com a fet més destacable, 
a la boia situada enfront del Delta de l’Ebre, a unes desenes de quilòmetre mar endins, es va 
enregistrar una alçada rècord mai enregistrada fins aleshores; 7.6 metres.  

Els valors tan elevats d’onatge al litoral mediterrani estan relacionats amb el fet que el vent 
bufés durant bastants dies de forma continuada al llarg de tot el Mediterrani occidental. 
Detectant-se els valors màxims d’onatge entre els dies 21 i 22 de gener. La Figura 7 permet veure 
l’evolució del nivell del mar entre els dies 21 i 27 de gener del 2020 als mareògrafs de Barcelona 
i Tarragona, d’on es pot destacar l’especial creixement i la turbulència a la que es va veure 
sotmesa el mar entre els dies 21 i 22 de gener, es a dir, en ple temporal Gloria. 

 

Figura 7. Nivell del mar a Barcelona i Tarragona entre els dies 21 i 27 de gener de 2020 (Font: Puertos del Estado) 

En la figura anterior s’observa com a les hores diürnes, sobretot al matí i a trenc d’alba, el nivell 
del mar presentava alteracions força elevades, superant fins i tot per 0.2 metres els valors 
habituals, molt probablement degut als efectes de les marees i de la intensificació dels vents 
nocturns de llevant. 

La Figura 8 mostra l’alçada significant de les onades (la mitjana del 33% de les onades més 
elevades) pel dilluns i dimarts al migdia (dia 20 i 21 de gener). S’hi pot observar com el temporal 
marítim afectava la costa Mediterrània, però en especial el litoral català. Essent molt significatiu 
la presència de vents de llevant sobre tot al Mediterrani occidental de forma molt persistent al 
llarg de tot el temporal. 
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Figura 8. Altura significant de les onades en metres. A l’esquerra les del dia 20 de gener 2020 i a la dreta del dia 21 
de gener de 2020. (Font: METEOCAT; 2020) 

Aquests fets van produir danys sense precedents en les últimes dècades al litoral català, ja que 
aquesta persistència de vents provinents de llevant va provocar un onatge molt intens. Les 
alçades d’ona assolides a la Costa Daurada, van ser de rècord, provocant afectacions força greus 
a les cotes del Delta de l’Ebre i a les seves proximitats, generant grans masses d’aigües en 
terrenys on no s’hi solien acumular. D’altra banda, a la Costa Brava els danys van ser igualment 
gravíssims, però menors que al sud de Catalunya, o al menys amb un impacte menys sorprenent 
ja que encara que les onades registrades van ser similars a les del sud de Catalunya, es poden 
trobar precedents marítims similar al Gloria, no tan intensos i continuats, però sí amb onatges 
similars.  

En definitiva, la gran quantitat de destrosses al litoral van ser conseqüència d’una combinació 
de la pujada del nivell del mar, d’un onatge força elevat i de l’aparició de corrents molt intenses 
al litoral català amb direcció sud.  

 

2.5. NEVADES EXCEPCIONALS 

L’últim aspecte a tenir en compte de l’esdeveniment van ser les fortes nevades per tot el 
territori. A cotes altes del Pirineu i del Prepirineu es van arribar a mesurar gruixos de 1,5 metres 
de neu nova, encara que les nevades van ser generalitzades per tota la regió. 

La cota de neu va ser molt variable segons el lloc on es mesurava, per exemple a la Costa Brava 
i les Terres de l’Ebre es va situar entre els 200 i 400 metres, amb enfarinades als cims alts dels 
massissos de l’Empordà.  

Si parlem del guix de neu nova acumulada, a la comarca de la Terra Alta (Província de Tarragona), 
la nevada va assolir en certs punts els 30 cm de gruix, i en punts més elevats va arribar a superar 
el mig metre de neu. La nit del 20 al 21 de gener va nevar en alguns sectors fora del Pirineu, 
especialment destacable les nevades produïdes al Montseny i als massissos que envolten la 
comarca d’Osona, amb gruixos variables d’entre 20 i 50 cm.  
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Figura 9. Gruixos màxims de neu nova  a Catalunya entre el dia 19 i 23 de gener del 2020 (Font: METEOCAT, 2020) 

La Figura 9 mostra els gruixos de neu enregistrats a Catalunya durant el temporal, destacant 
sobretot la intensitat de les nevades al Pirineu, Prepirineu i a les Terres del Ebre. 

A la matinada de dimecres 22 de gener, la cota de neu voltava al voltant dels 1500 metres al 
Pirineu, però la persistència del temporal va fer caure aquesta cota dràsticament, fins a fons de 
vall concretament (creant un estrat isotèrmic de 0ªC de fins a 1000 metres de gruix). Això va 
permetre que es veiessin i acumulessin flocs de neu a alçades de poc menys de 800 metres sobre 
el nivell del mar. 
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3. CARACTERITZACIÓ HIDRODINÀMICA DE L’ESDEVENIMENT 

 

Una vegada caracteritzat el temporal meteorològicament, el següent pas a realitzar en aquest 
treball era una caracterització hidrodinàmica del Gloria mitjançant les dades atorgades per les 
boies d’onatge existents, principalment per a poder entendre com va evolucionar el temporal 
des de un punt de vista marítim. 

 

3.1. DADES DE PARTIDA 

L’anàlisi de les característiques hidrodinàmiques del temporal Gloria s’ha realitzat sobra la sèrie 
temporal de dades d’onatge de les quatre boies actives a la costa catalana, la boia Cap Begur, la 
boia Barcelona II, la boia de Tarragona i la boia costanera de Tarragona. Totes elles pertanyen a 
la xarxa de mesures de Puertos del Estado (PdE, 2021). Les boies es troben constantment en un 
punt determinat del mar, mesurant constantment diferents característiques del onatge al mar, 
com pot ser, per exemple, l’alçada significant de les ones, la direcció mitjana de procedència del 
onatge o el període de pic. 

L’elecció d’aquests punts de mesura ve degut, no només per la proximitat de totes elles a la 
costa catalana, sinó també perquè van ser les úniques que van registrar dades durant 
l’esdeveniment. Per a ser més precisos, són les úniques en funcionament a dia d’avui al litoral 
català. 

En la Figura 10 es pot observar la localització exacta de les boies davant la costa catalana. 

 

Figura 10. Localització de les boies. (Font: Puertos del Estado, 2021) 

Per complementar la informació atorgada per les boies existents, es van fer servir les dades 
proporcionades pels dos mareògrafs existents a la costa catalana; el de Barcelona i el de 
Tarragona. De la mateixa manera que les boies d’onatge, també pertanyen a la xarxa de mesures 
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de Puertos del Estado (PdE, 2021). A diferencia de les boies, aquests dos instruments 
enregistraven dades referents al nivell del mar i a les seves variacions. Aquest fet permetria 
estudiar l’evolució del nivell del mar durant l’esdeveniment, com a complement a les dades del 
onatge anteriorment obtingut, a més de permetre profunditzar més en la caracterització del 
Gloria. 

En la Figura 11 es mostra la localització dels dos mareògrafs existents a la costa catalana. 

 

Figura 11. Localització dels mareògrafs (Font: Puertos el Estado, 2021) 

Finalment, ja que el Gloria va afectar pràcticament la totalitat del litoral català, es van extreure 
les dades proporcionades per 13 punts SIMARS al llarg del litoral català. Com que només hi ha 
quatre boies en funcionament en tot el litoral català, es va concloure que seria necessari escollir 
diferents punts SIMAR que permetrien estudiar a llarg de tota la costa l’evolució del Gloria, i que 
a la vegada permetrien la caracterització i la comparació de resultats en tots els punts de la costa 
catalana. 

Aquests punts també pertanyen a la xarxa de mesures de Puertos del Estado (PdE, 2021), essent 
un tipus de boies matemàtiques, que mitjançant les dades proporcionades per les boies físiques 
i realitzant diferents càlculs segons les lleis físiques corresponents, com el de la propagació del 
onatge del mar, obtenen els registres diaris tal i com ho fa una boia física. Es troben repartits 
per tot el litoral català, a diferents punts del mar, dibuixant una mena de xarxa que cobreix tot 
el territori marí català.  

Els punts SIMAR no tenen nom, simplement es troben numerats amb números de set xifres 
parells que permeten identificar la seva posició en el mar. En aquest cas, els tretze punts SIMAR 
escollits son, en ordre de sud a nord: 2092124, 2094126, 2098128, 2100130, 2104132, 2108134, 
2112134, 2116136, 2120138, 2124140, 2126142, 2128146 i el 2128148. 

En aquest cas, van ser escollits tretze punts formant una mena de línia paral·lela a la costa 
catalana, cada un d’ells a una distància semblant de la costa. D’aquesta manera tot el litoral 
quedaria cobert, i es podrien comparar i estudiar en propietat l’evolució del Gloria al llarg de 
tota Catalunya. 
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En la Figura 12 es mostra la localització dels tretze punts SIMAR al llarg del litoral. 

 

Figura 12. Localització dels punts SIMAR al llarg de la costa (Font: Puertos del Estado, 2021) 

Les boies, els mareògrafs i els punts SIMAR són instruments que han anat enregistrant 
contínuament dades del onatge cada hora de cada dia de l’any, comportant que existeixin 24 
dades per dia. Cada una ho anat fent durant un període de temps diferent, algunes començant 
uns anys abans i altres una mica més tard. Per exemple, la boia Cap Begut ha estat operativa de 
forma intermitent des de 2001 fins a l’actualitat, seguint enregistrant dades a dia d’avui. Tot i 
això, el temps real que les boies han anat enregistrant dades es menor, ja que existeixen certs 
buits en el registre. La pròpia naturalesa de les dades fa que la sèrie temporal registrada presenti 
buits sense informació degut, entre altres motius, a les aturades necessàries per manteniment 
del equip (canvi de bateries, repintat, etc.), accidents o mal funcionament de la boia, motiu pel 
qual el temps efectiu de mesura no coincideix amb el temps natural en marxa del sistema. Es a 
dir, els buits representen un cert percentatge del temps real, que cal tenir en compte a l’hora 
d’estudiar i analitzar les dades. A més a més, poden ser considerats normals en aquestes 
circumstàncies, fet que no invalida o condiciona els resultats que deriven d’aquesta sèrie de 
dades. 

Això ens obliga a calcular els buits existents en cada un dels instruments que ens atorguen les 
dades per a l’estudi. Fent servir el programa Huecos (LIM/CIIRC), desenvolupat pel LIM-UPC, ha 
sigut possible identificar els buits i calcular quin percentatge representen en cada un del aparell 
d’origen de les dades. 

En la Taula 1 es mostren el percentatge de buits i el període de temps que porten actius els 
diferents aparells usats per l’extracció de dades. 
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Taula 1. Percentatge de buits i període de registre per a cada instrument  

Boies 

Nom  Període de registre Percentatge de buits 
 Cap Begur 2001-Actualitat 16% 
Barcelona 2004-Actualitat 15% 
Tarragona 2004-Actualitat 3% 

Costa Tarragona 1992-Actualitat 8% 

Mareògrafs 
Nom  Període de registre Percentatge de buits 

Barcelona 1993-Actualitat 0% 
Tarragona 2011-Actualitat 0% 

Punts SIMAR 
Nom  Període de registre Percentatge de buits 

2092124 1958-Actualitat <1% 
2094126 1958-Actualitat <1% 
2098128 1958-Actualitat <1% 
2100130 1958-Actualitat <1% 
2104132 1958-Actualitat <1% 
2108134 1958-Actualitat <1% 
2112134 1958-Actualitat <1% 
2116136 1958-Actualitat <1% 
2120138 1958-Actualitat <1% 
2124140 1958-Actualitat <1% 
2126142 1958-Actualitat <1% 
2128146 1958-Actualitat <1% 
2128148 1958-Actualitat <1% 

 

En la Figura 13 es mostren els buits identificats en la sèrie de dades de la boia Cap Begur. La 
següent figura ha sigut obtinguda mitjançant el ja mencionat programa Huecos (LIM/CIIRC). La 
línia vermella contínua representa els registres continuat de dades, mentre que els espais en 
blanc sense línia representen els buits existents. 

 

Figura 13. Buits a la sèrie de dades de la boia Cap Begur 

La resta de gràfics amb els respectius buits per a cada boia, punt SIMAR i mareògraf es troben 
adjuntats a l’Annex I.2  

                                                            
2 Annex I: Caracterització de l’esdeveniment 
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3.2. RUTA DE TREBALL 

Una vegada obtingudes i analitzades les dades de partida, identificats els buits i els períodes de 
registre disponibles, es va establir una ruta de treball a seguir per a poder caracteritzar el 
temporal en qüestió. En la Figura 14 s’hi poden veure representats els passos seguits per fer-ho. 

En primer lloc es va dividir la ruta en dos camins principals a seguir. Per una banda, es 
caracteritzaria el Gloria directament amb les dades obtingudes de les boies, els punts SIMAR i 
els mareògrafs. És a dir, es realitzarien gràfics de les dades més rellevants enregistrades pels 
instruments en qüestió. En el cas dels mareògrafs s’estudiaria l’evolució del nivell del mar al llarg 
de tot el Gloria, i en el cas de les boies i els punts SIMAR s’estudiarien factors com l’alçada del 
onatge o la direcció de procedència de les ones.  

En segon lloc, s’identificarien els temporals existents als registres de les boies i els punts SIMAR, 
és a dir, esdeveniments meteorològics amb característiques similars al Gloria, mitjançant 
l’establiment de certs paràmetres que ens permetrien la identificació d’aquests. Cal tenir en 
compte, que als mareògrafs no es possible la identificació dels temporals ja que els paràmetres 
establerts són incompatibles amb les dades proporcionades per aquests.  

Una vegada identificades, s’extraurien dades rellevants com l’alçada d’ona i la durada de cada 
temporal per a poder seguir amb l’estudi, fet que permetria establir una relació entres les 
alçades d’ona i les durades dels temporals. Finalment, es realitzaria un anàlisi probabilístic, que 
es basaria en l’estudi de la probabilitat d’ocurrència de l’esdeveniment i el seu període de retorn 
corresponent. 

 

Figura 14. Ruta de treball establerta per a la caracterització hidrodinàmica del Gloria 
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3.3. CARACTERITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT  

En primer lloc es va plantejar caracteritzar el temporal Gloria gràcies a les dades de partida 
extretes dels instruments mesuradors.  

Com ja s’ha comentat prèviament, el Gloria va ser un esdeveniment que va durar del 19 al 24 de 
gener del 2020, deixant registres excepcionals i destacant per la seva intensitat i duració. Per 
tant, per entendre com va ser aquest esdeveniment i com va evolucionar al llarg dels dies, es 
van extreure certs paràmetres tal com l’alçada d’ones registrades, la direcció del vent, el nivell 
del mar i molts més, i es van plasmar en gràfics que mostressin la seva evolució al llarg del temps. 
Tenint en compte la duració del Gloria, es va escollir una franja de temps compresa entre l’1 de 
gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any, per tal de poder apreciar als gràfics l’evolució 
dels paràmetres registrats pels instruments, ja que els registres de dades són molt extensos 
(molts anys enregistrats) i no permetrien apreciar el comportament del Gloria amb claredat. A 
més a més, això permetria estudiar com va ser el comportament del mar les setmanes prèvies i 
posteriors a l’esdeveniment, i evidentment, durant el mateix temporal. 

Per als tres tipus d’instruments van esser escollits diferents paràmetres per ser analitzats, tots 
ells mostrats ja a la Figura 14 i explicats a continuació. 

 

3.3.1. Boies 

En el cas de les quatre boies actives es van extreure els cinc paràmetres més rellevants a l’hora 
d’estudiar un esdeveniment meteorològic d’aquesta categoria: 

1. L’alçada d’ona significant espectral (Hm0). L’alçada de l’onatge varia d’una onada a un 
altre, per això mateix es fa servir un terme que representa aproximadament l’altura 
mitjana del terç més alt de les onades denominat altura significant espectral. Aquest 
valor es mesura en metres. Aquest paràmetre és el que realment es té en compte a 
l’hora de determinar les alçades d’ona d’un temporal. 

2. L’alçada d’ona màxima (Hmàx.). En aquest cas, bàsicament es mesura l’alçada de l’ona 
més elevada de l’onatge. També es mesura en metres. 

3. La direcció mitjana de procedència del onatge (Dmd). Es tracta de la direcció mitjana 
d’on procedeixen les ones, mesurat en graus, essent 0 el nord i 180 el sud. 

4. El període mitjà espectral (Tm02).  L’onatge està compost d’una superposició de grups 
d’ones de diferents períodes. El període mitjà de totes aquestes ones es denomina 
període mitjà espectral del onatge. Es mesura en segons. 

5. El període de pic (Tp). En aquest cas, en l’onatge el període de grup d’ones amb més 
energia s’anomena període de pic, mesurat també en segons. Com més regular és 
l’onatge, més s’assemblen el període de pic i el mitjà espectral. 

Una vegada determinat els paràmetres, es van obtenir diferents gràfics amb el programa 
MatLab, relacionant cada un dels paràmetres amb el temps, concretament, les dates compreses 
entre l’1 de gener i el 15 de febrer. Cada un del paràmetres es va plasmar a l’eix de les ordenades 
mentre que el temps a l’eix de les abscisses.  

En aquest document es mostraran només dos gràfics dels cinc obtinguts per cada boia; el de 
l’alçada d’on significant i el de la direcció de procedència del onatge. La resta de gràfics es troben 
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adjuntats a l’Annex I per raons de comoditat i per mostrar-ho d’una manera molt més 
simplificada. 

3.3.1.1. Boia Cap Begur 

En la Figura 15 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 
espectral a la boia Cap Begur entre l’1 de gener i el 15 de febrer del 2020. 

 

Figura 15. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps a la boia Cap Begur 

En el gràfic anterior es pot observar com l’alçada significant de les onades 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 i monòton, ja que les alçades anaven assolint petits pics cada certs dies, generalment 
entre els 3 i 4 metres d’alçada. Tot i així, el Gloria va fer assolir pics superiors als 7 metres, 
apropant-se molt als 8. 

Es pot observar clarament l’anomalia que va suposar l’esdeveniment, alterant de manera molt 
intensa i marcada el mar. 

En la Figura 16 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de la 
procedència del onatge entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2020. 

 

Figura 16. Variació de la direcció Mitjana de procedència del onatge al llarg del temps a la boia Cap Begur 

En el gràfic anterior es poden observar les direccions de procedència del onatge representades 
mitjançant asteriscs blaus. Al llarg d’aquest període de temps les direccions han anat variant, ja 
que solen tenir un comportament molt variat, perquè normalment venen determinades per la 
direcció del vent o les corrents marines. Però centrant-nos en el Gloria exclusivament, es pot 
observar com majoritàriament han procedit de l’est, és a dir, entre els 50 i 150 graus, confirmant 
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el que ja es sabia, ja que el Gloria era considerada una llevantada. També és cert que el primer 
dia, sobretot les primeres hores, els primers registres detectaven ones procedents del nord o 
nord-est.  

3.3.1.2. Boia Barcelona II 

En la Figura 17 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 
espectral a la boia Barcelona II entre l’1 de gener del 2020 i el 20 de gener del mateix any. 

 

Figura 17. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps a la boia Barcelona II 

En el gràfic anterior es pot observar com han anat variant les alçades significants de les onades 
al llarg del temps. En aquest cas, a diferencia de les altres, els registres només arriben fins el dia 
20 de gener del 2020 ja que la boia Barcelona II va deixar de funcionar en ple temporal Gloria, 
per tant, no va poder seguir enregistrant dades fins un parell de setmanes després quan va ser 
arreglada i posada en funcionament de nou. Igualment s’ha tingut en consideració fer servir les 
seves dades ja que va registrar una part del temporal, no suficient per extreure conclusions 
determinants, però si per fer-se una idea de com de potent va ser. De fet, es por observar com 
a partir del dia 19, les alçades comencen a assolir valors incomparables amb les setmanes 
anteriors, arribant pràcticament als 4 metres d’alçada. Les setmanes prèvies existia una certa 
regularitat a les alçades significants, una certa calma que no superava mai el 1.5 metres, mentre 
que el Gloria va suposar un canvi abrupte. 

En la Figura 18 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de la 
procedència del onatge entre l’1 de gener i el 20 de gener de 2020. 

 

Figura 18. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps a la boia Barcelona II 



El Temporal Gloria: caracterització i impactes costaners 
  
 
 

21 
 

En l’anterior gràfic es pot observar la direcció de procedència del onatge representades 
mitjançant asterisc. De la mateixa manera que a Begur, la procedència és un paràmetre molt 
variable al llarg del temps, per tant, centrant-nos només en el Gloria es pot observar com entre 
el dia 19 i 20 les direccions provenien de l’est de manera generalitzada (60-80 graus). Per 
desgràcia no es disposa de més dades, però el resultat seria amb molta seguretat semblant al 
de la boia Cap Begur. 

3.3.1.3. Boia Tarragona 

En la Figura 19 es pot observar el gràfic corresponent a la variació de l’alçada significant 
espectral a la boia Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 19. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps a la boia Tarragona 

Seguint el mateix patró que en les anteriors dues boies, la variació de l’alçada significant ve 
marcada pel canvi abrupte ocorregut entre els dies 19 i 24 de gener aproximadament. De fet, 
aquest és el més significatiu fins ara, ja que la majoria d’alçades significants a les setmanes 
prèvies i posteriors amb prou feines superaven el metre d’alçada, mentre que el Gloria va 
suposar un canvi molt brusc en l’onatge. Van arribar a registrar-se onades de més de 7 metres 
d’alçada, un fet molt inusual i encara més en aquesta part del litoral català. 

En la Figura 20 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de la 
procedència del onatge entre l’1 de gener i el 20 de gener de 2020. 

 

Figura 20. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps a la boia Tarragona 

De la mateixa manera que en els dos casos anteriors, i com ja s’ha comentat les direccions 
mitjanes de procedència del onatge tenen un comportament molt variable, representades totes 
amb asteriscs blaus en el gràfic. Això provoca que els resultats al gràfic estiguin tan dispersos, 
variant entre els 0 i els 359 graus. En tot cas, es pot observar que el Gloria generalment està 
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situat entre els 50 i 150 graus, fet que ja havia ocorregut a les anteriors boies i que a la vegada, 
és completament lògic que així sigui. Per tant, es pot concloure que el Gloria bàsicament va 
provenir de l’est també en aquesta boia. 

3.3.1.4. Costa Tarragona 

En la Figura 21 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant 
espectral a la boia Costa Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 21. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps a la boia Costa Tarragona 

En el gràfic anterior s’aprecia un patró molt similar als ja vistos, ja que el Gloria queda molt 
remarcat. La diferència amb les setmanes anteriors i posteriors torna a ser molt evident, assolint 
alçades superiors als 4 metres, mentre que quasi mai es superava el metre d’alçada. Es 
remarcable la velocitat a la que el Gloria va assolir aquestes alçades, i les va mantenir d’una 
manera estable durant els quatre dies que va durar l’esdeveniment, assolint el pic màxim entre 
els dies 21 i 22 de gener. 

En la Figura 22 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la direcció mitjana de la 
procedència del onatge entre l’1 de gener i el 20 de gener de 2020. 

 

Figura 22. Variació de la direcció mitjana de procedència del onatge al llarg del temps a la boia Costa Tarragona 

Com en els casos anteriors, la direcció mitjana de procedència del onatge és força variable, 
encara que és remarcable que en aquesta boia no han freqüentat les ones provinents del nord 
ni del oest, ni fins i tot del nord-est. Entre els graus 230 i 60 hi ha hagut poquíssims registres, i 
entre els 0 i els 80 graus no n’hi hagut ningun en aquest mes i mig.  

Si ens fixem exclusivament en el Gloria, evidentment la direcció predominant torna a ser la de 
l’est, però fins i tot aquest seria més adient dir que hi predomina més el sud-est, ja que el rang 
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de procedència de les ones pel Gloria és d’entre 90 i 130 graus. Això significa que la direcció més 
predominant a la costa tarragonesa va vindre marcada per onades del sud-est. 

 

3.3.2. Mareògrafs 

En el cas dels dos mareògrafs analitzats s’han analitzat els dos paràmetres més rellevants que 
mesuren: 

1. Nivell del mar. Es pot definir com les variacions periòdiques del nivell del mar degut als 
efectes combinats de l’atracció gravitatòria de la Lluna i del Sol, la rotació de la Terra i 
la força de Coriolis. Es mesura en centímetres. 

2. Residu (component meteorològica). Es tracten de les variacions del nivell del mar que 
queden en una sèrie de registres després d’eliminar la marea pel mig per mitjà d’un 
anàlisis. Els residus són irregulars, com les variacions del temps atmosfèric i comprenen 
el que s’anomena ones de tempesta (“storm surges”), que són variacions del nivell del 
mar degut al pas de temporals, que poden durar entre unes hores fins a molts dies. Es 
mesura en centímetres. 

Una vegada determinat els dos paràmetres, es van realitzar diferents gràfics amb el programa 
MatLab, relacionant els dos paràmetres amb el temps, concretament, amb les dates compreses 
entre l’1 de gener i el 15 de febrer. Cada un dels dos paràmetres es va plasmar a l’eix de les 
ordenades mentre que el temps a l’eix de les abscisses, d’aquest manera es podria apreciar 
l’evolució de les dades al llarg dels dies. 

3.3.2.1. Mareògraf de Barcelona 

En la Figura 23 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del nivell del mar al 
mareògraf de Barcelona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 23. Variació del nivell del mar al llarg del temps al mareògraf de Barcelona 

En el gràfic anterior es pot observar la variació del nivell del mar al llarg del mes i mig estudiat. 
Analitzant les dates en las que es focalitza l’estudi, pot ser observat com el nivell del mar va 
pujar considerablement respecte setmanes anteriors i posteriors. És cert que les setmanes 
prèvies al Gloria van existir augments del nivell del mar de fins a 40 centímetres, però en ple 
Gloria, es pot observar com s’assoleixen pics no vistos les setmanes anteriors, arribant a superar 
el mig metre d’augment del nivell mar. Cal tenir en compte que aquests augments venen 
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determinats per les marees i el residu conjunt, per tant és normal que assoleixin valors 
relativament elevats. 

En la Figura 24 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del residu entre l’1 de gener 
i el 15 de febrer de 2020. 

 

Figura 24. Variació del residu al llarg del temps al mareògraf de Barcelona 

Com ja s’ha explicat abans, el residu, o component meteorològica, és la variació del nivell de 
mar  sense tenir en compte els efectes produïts per la marea natural. Per tant, sovint els valors 
solen ser inferiors al del nivell del mar vist abans, encara que depenent de les marees poden ser 
més elevats també. 

En el cas del Gloria, es pot observar com torna a destacar per sobre dels altres, assolint valors 
que superen els 10 centímetres, de manera molt insistent durant un parell de dies. De fet, 
generalment el residu s’ha mantingut estable al llarg de les setmanes prèvies, rondant els 0 
centímetres i patint petites variacions amunt i a baix, fins que el Gloria va trencar aquesta 
monotonia. També és cert que després del Gloria, va haver-hi un descens important del residu, 
però no tan intens, i evidentment, contrari. 

3.3.2.2. Mareògraf de Tarragona 

En la Figura 25 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del nivell del mar al 
mareògraf de Tarragona entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 25. Variació del nivell del mar al llarg del temps al mareògraf de Tarragona 
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En el cas de Tarragona, el comportament del nivell del mar és força similar que el de Barcelona. 
El Gloria va aconseguir assolir nivells no vistos les setmanes adjacents, encara que cal remarcar, 
que el nivell del mar assolit va ser força més elevat que a Barcelona.  

En la Figura 26 es pot observar la gràfica corresponent a la variació del residu entre l’1 de gener 
i el 15 de febrer de 2020. 

 

Figura 26. Variació del residu al llarg del temps al mareògraf de Barcelona 

Si parlem del residu, en aquest cas es pot veure que els valors no són tant diferents al del nivell 
de mar previ. De fet, en el cas del Gloria, que torna a destacar per sobre de tots, assoleix valors 
pràcticament idèntics als de la Figura 25, indicant-nos la poca influència de la marea en aquestes 
dates. Igualment, és pot observar el canvi evident i pronunciat del nivell del residu respecte als 
dies previs i al Gloria, que com sempre destaca per sobre de les altres dades. 

 

3.3.3. Punts SIMAR 

Finalment, en el cas dels punts SIMAR es van analitzar i extreure cinc paràmetres, de la mateixa 
manera que en les boies. De fet, quatre paràmetre coincideixen, menys l’altura màxima del 
onatge que en el cas dels punts SIMAR no ha sigut analitzada ja que no la mesuren ni la registren. 
A canvi, s’han analitzat els resultats de la velocitat del vent, una dada que si mesuren aquests 
punts. 

1. L’alçada d’ona significant espectral (Hm0). L’alçada de l’onatge varia d’una onada a un 
altre, per això mateix es fa servir un terme que representa aproximadament l’altura 
mitjana del terç més alt de les onades denominat altura significant espectral. Aquest 
valor es mesura en metres. 

2. Velocitat mitjana del vent (VelV). Com bé diu el nom, es tracta de la velocitat mitjana 
del vent en algun punt i moment determinat. Es troba mesurada en m/s. 

3. La direcció mitjana de procedència del onatge (Dmd). Es tracta de la direcció mitjana 
d’on procedeixen les ones, mesurat en graus, essent 0 el nord i 180 el sud. 

4. El període mitjà espectral (Tm02).  L’onatge està compost d’una superposició de grups 
d’ones de diferents períodes. El període mitjà de totes aquestes ones es denomina 
període mitjà espectral del onatge. Es mesura en segons. 

5. El període de pic (Tp). En aquest cas, el període de grup d’ones amb més energia 
s’anomena període de pic, mesurat també en segons. Com més regular és l’onatge, més 
s’assemblen el període de pic i el mitjà espectral. 
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Una vegada determinats els paràmetres, es van realitzar diferents gràfics amb el programa 
MatLab, relacionant els paràmetres amb el temps, concretament, amb les dates compreses 
entre l’1 de gener i el 15 de febrer. Cada un dels paràmetres es va plasmar a l’eix de les 
ordenades mentre que el temps a l’eix de les abscisses, d’aquest manera es podria apreciar 
l’evolució de les dades al llarg dels dies. 

En aquest document es mostraran només dos gràfics dels cinc obtinguts per a dos punts SIMAR; 
el 2092124 i el 2128148. Els paràmetres plasmats són els de l’alçada d’on significant i el de la 
direcció del vent. 

La resta de gràfics es troben adjunts a l’Annex I per raons de comoditat i per mostrar-ho d’una 
manera molt més simplificada. 

3.3.3.1. Punt SIMAR 2092124 

En la Figura 27 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant de 
l’onatge al punt SIMAR 2092124 entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 27. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2092124 

En primer lloc cal remarcar que aquest punt SIMAR es troba a la costa Daurada, pròxim al Delta 
de l’Ebre. De la mateixa manera que a les boies de Tarragona, es pot veure com el Gloria torna 
a destacar per sobre de tots els registres en aquest mes i mig. Els valors que assoleix tornen a 
superar els 7 metres, sent significativament superior als de setmanes preveies i posteriors.  

És remarcable l’extraordinari ascens de l’alçada d’ona d’un dia per l’altre a l’inici del Gloria, ja 
que es va passar de menys d’un metre a superar els quatre en poques hores relativament. 

En la Figura 28  es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 
vent entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2020. 

 

Figura 28. Variació de la velocitat del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2092124 
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Al gràfic anterior s’analitza la velocitat del vent al llarg del temps mesurada en metres dividit per 
segons. Com es pot veure, al pic del mig, és a dir, durant el Gloria s’hi tornen a registrar valors 
per sobre dels altres, superant els 20 m/s, o el que és el mateix, superant els 70 km/h. És 
sorprenent la regularitat de la regió, ja que els vents generalment es mantenen a velocitats 
relativament constants, en un marge concret, evidenciant que el Gloria va ser una taca en mig 
del oceà; excepcional i poc comú. 

3.3.3.2. Punt SIMAR 2128148 

En la Figura 29 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de l’alçada significant de 
l’onatge al punt SIMAR 2128148 entre l’1 de gener del 2020 i el 15 de febrer del mateix any. 

 

Figura 29. Variació de l’alçada significant espectral al llarg del temps al punt SIMAR 2128148 

Cal recordar, que aquest punt SIMAR es troba a la Costa Brava, a diferencia del anterior, 
aproximadament a l’altura del Cap de Creus. Dit això, és apreciable a primera vista que la majoria 
d’alçades són relativament superiors al de l’altre punt SIMAR, un fet normal si assumim la 
diferent localització dels dos. Igualment el Gloria torna a destacar al mig, assolint valors 
superiors als 7 metres, igual que al litoral sud, un fet que també es podia apreciar a les boies i 
que posa en context la brutalitat del Gloria, que va impactar tot el litoral català de manera 
brusca. 

En aquest gràfic es pot veure com regularment es van assolint certs pics d’alçada significant, 
generalment de 3 o 4 metres, mentre que el Gloria va suposar un salt no vist els dies previs ni 
posteriors. 

En la Figura 30 es pot observar la gràfica corresponent a la variació de la velocitat mitjana del 
vent entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2020. 

 

Figura 30. Variació de la velocitat del vent al llarg del temps al punt SIMAR 2128148 
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En aquest cas, a diferencia del altre punt SIMAR, la velocitat del vent és força irregular, assolint 
valors molt elevats diverses vegades i variant moltíssim els seus valors, observable al gràfic amb 
les constats baixades i pujades. Fins i tot, es pot comentar que el Gloria no destaca per sobre 
dels altres, encara que és cert que va assolir valors pic molt elevats i pròxims als 20 m/s. 
Igualment, es digne de mencionar la insistència i constància de la velocitat del vent durant els 
dies que va durar el Gloria, ja que encara que no destaqui tant torna a ser el punt de registre 
més elevat d’aquest mes i mig, i sobretot que van haver-hi vents forts de manera continuada. 

Això ens dóna una idea de com d’intensos solen ser els vents al litoral nord català. 

 

3.4. IDENTIFICACIÓ DELS TEMPORALS 

En primer lloc, per poder determinar els temporals existents a cada registre de dades era 
necessari determinar quines direccions de vent es considerarien. A l’hora de trobar els 
temporals, poden ser escollides un nombre de direccions de vent concretes, un detall molt útil 
a l’hora de voler identificar temporals amb una mateixa procedència direccional. Tot i així, en 
aquest cas, es va decidir realitzar un estudi omnidireccional, és a dir, considerant totes les 
direccions possibles. D’aquesta manera es tindrien en compte tots els temporals ocorreguts al 
llarg de la sèrie de dades, independentment de les direccions d’origen. 

Una vegada establert l’estudi omnidireccional, el següent pas era el d’identificar els temporals. 
Per poder-ho fer-ho, va ser usat un programa anomenat AnaTorBo (LIM/CIIRC), que permet 
discriminar a partir d’una sèrie temporal de dades, esdeveniments amb alta energia (temporals) 
segons certes especificacions proposades per l’usuari. És a dir, permet identificar temporals 
ocorreguts en un cert conjunt de dades una vegada indicats certs paràmetres. A més a més, una 
vegada identificats els temporals, permet extreure informació vital d’aquests, com pot ser 
l’alçada d’ona màxima per cada un d’ells o la durada exacta de cada un. 

S’ha de tenir en compte que a partir d’aquest punt ja no s’utilitzen les dades dels mareògrafs al 
no ser compatibles amb els anàlisis fets a continuació (no aporten informació sobre les alçades 
d’ona, ja que només mesuren dades relatives al nivell del mar). 

Els paràmetres necessaris per la identificació d’un temporal han sigut descrits anteriorment a la 
Figura 14, i es presenten a mode de resum a la Taula 2. 

Taula 2. Paràmetres necessaris per la identificació d’un temporal 

Paràmetres necessaris per la identificació d’un temporal 

Durada mínima d’un temporal: 6 hores 

Llindar d’excedència = Depèn del origen de les dades (en metres) 

Interval màxim per sota del llindar determinat: 6 hores 

Interval màxim entre temporals: 5 dies 

Interval màxim sense dades: 6 hores 

Interval màxim de temps pels buits: 24 hores 
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Els llindars d’excedència són el límit que marca una determinada alçada d’ona, a partir de la qual 
és pot considerar un fenomen energètic elevat, és a dir, un temporal.  Aquests valors van variant 
segons l’origen de les dades. La normativa de Puertos del Estado va establir diferents llindars per 
a cada boia, per tant, per cada un dels punts d’estudi seria usat un llindar diferent. Per exemple, 
a la boia Cap Begur el llindar d’excedència és de 4,5 metres, mentre que a la boia Barcelona II és 
de 2 metres. 

Tots aquests paràmetres van ser contrastats amb la normativa i documentació oferta per 
Puertos del Estado (PdE, 2021). 

És a dir, una vegada introduïts aquests paràmetres al programa juntament amb la sèrie de dades, 
finalment es van obtenir un cert nombre de temporals per a cada boia i per a cada punt SIMAR, 
entre ells evidentment inclòs el Gloria. Els resultats es troben plasmats a la Taula 3. 

Taula 3. Nombre de temporals i el llindar d’excedència corresponent per a cada registre de dades 

Boies 

Origen de les dades Llindar d’excedència (m) Nombre de temporals 

 Cap Begur 4.5 65 

Barcelona 2 113 

Tarragona 3 49 

Costa Tarragona 1.5 48 
Punts SIMAR 

Origen de les dades Llindar d’excedència (m) Nombre de temporals 

2092124 3 109 

2094126 3 98 

2098128 3 158 

2100130 3 130 

2104132 3 110 

2108134 3 88 

2112134 3.5 104 

2116136 3.5 120 

2120138 4 88 

2124140 4.5 101 

2126142 4.5 135 

2128146 4.5 137 

2128148 4.5 122 

 

3.5. RELACIÓ DURADA – ALÇADA D’ONA MÀXIMA 

Una vegada identificats els temporals per a cada boia i punt SIMAR, ja es pot profunditzar més 
en l’estudi d’aquests esdeveniments. Com ja s’ha mencionat prèviament, dos dels paràmetres 
més interessants que ens permetia extreure el programa AnaTorBo (LIM/CIIRC) són sens dubte 
l’alçada d’ona màxima enregistrada per a cada temporal i la durada d’aquests. Aquests dos 
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valors permeten fer-se una idea de la magnitud del esdeveniment, al menys, en termes de 
llargària. 

Un dels punts més interessants a tractar és la relació existent entre els dos paràmetres extrets 
de cada temporal, ja que això permetria identificar de forma ràpida quins han sigut els temporals 
més llargs, amb més alçada d’ona màxima, i sobretot si existeix alguna relació entre els dos 
valors. 

En aquest apartat es tractarà aquesta relació, per a cada una de les boies i punts SIMAR amb els 
seus respectius temporals. 

 

3.5.1. Boies 

3.5.1.1. Boia Cap Begur 

El primer cas a tractar és el de la boia Cap Begur, en el qual s’han identificat 65 temporals. Una 
vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha plasmat el resultat 
en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 31 mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 31. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats a la boia Cap Begur 

En el gràfic següent, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 65 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

Com es pot veure, en el cas de la boia Cap Begur, el Gloria és el temporal amb una alçada d’ona 
més elevada, concretament de 7,8 metres. A més a més, també és el temporal que va durar més, 
concretament 63 hores. Això ens mostra l’excepcionalitat d’un esdeveniment d’aquestes 
característiques, ja que en comparació amb els altres temporals de característiques similar, el 
Gloria hi destaca molt per sobre. 

La majoria de punts es situen entre els 5 i 6,5 metres, a més de que la majoria de temporals 
duren entre 10 i 30 hores. El Gloria en canvi no és mou en aquest camp, destacant per sobre de 
tots els altres. Per mostrar aquestes diferències d’una manera més matemàtica, s’han calculat 
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les mitjanes de les alçades d’ona i de la durada dels altres 64 temporals, i s’ha comparat el 
resultat amb el Gloria. A la Figura 32 si poden veure representats els resultats. 

 

Figura 32. Comparativa de les mitjanes dels 64 temporals restants amb el Gloria 

Respecte a la durada, el valor del Gloria sofreix un augment del 235% respecte a la mitjana dels 
64 temporals restants. Això mostra el que ja es podia apreciar a la Figura 32, on el Gloria 
destacava molt per sobre respecte als altres temporal en la duració. Per l’alçada màxima d’ona, 
el valor del Gloria sofreix un augment del 34% respecte a la mitjana del 64 restants.  

En especial, cal tenir en compte la duració del Gloria, ja que és molt inusual que un temporal 
duri tant, sobretot quan la mitjana no arriba ni tan sols a 24 hores. 

 

3.5.1.2. Boia Barcelona II 

El segon cas a tractar és el de la boia Barcelona II, en el qual s’han identificat 113 temporals. Una 
vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha plasmat el resultat 
en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 33 mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 33. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats a la boia Barcelona II 

En el gràfic següent, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 113 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

En aquest cas, el Gloria es troba al mig del gràfic, ja que l’alçada d’ona màxima registrada del 
Gloria per aquesta boia va ser de 3,8 metres, i va durar 17 hores. Aquests números tenen una 
explicació, ja que la boia Barcelona II va deixar de funcionar durant el temporal Gloria, va 
aconseguir estar en funcionament fins el dia 20, és a dir, que només va poder enregistrar dades 
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durant menys d’un dia des de que va començar el temporal. Pocs dies després es va restablir el 
funcionament de la boia, però evidentment ja no servia per enregistrar dades del Gloria. Aquest 
fet provoca que els registres de la boia Barcelona II no siguin exactes, ja que només ha mesurat 
durant 17 hores. Per tant, és altament probable que els registres del Gloria serien molt més 
elevats, en termes de duració evidentment ho serien, i pràcticament segur també ne termes 
d’alçada d’ona. Tot i així, encara que les mesures de la boia Barcelona no estiguin completes, 
han sigut analitzades igualment com les altres boies, ja que en certa manera contenen un petit 
registre de dades del Gloria. 

En aquest cas la majoria de punts es situen generalment entre els 2 i 3,5 metres, amb una 
duració aproximada d’entre 10 i 20 hores. S’hi poden veure algunes excepcions, essent el 
temporal amb una alçada d’ona més alta un que va ocórrer el gener de 2017, amb una alçada 
màxima d’ona de 5,2 metres. El Gloria, per les raons ja mencionades es troba al centre del gràfic, 
amb una duració i una alçada no gaire excepcional. Igualment, 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 112 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. A la Figura 34  s’hi poden 
veure plasmats els resultats. 

 

Figura 34. Comparativa de les mitjanes dels 112 temporals restants amb el Gloria 

En aquest cas, com ja s’ha mencionat, cal tenir en compte el fet que la boia no va estar operativa 
durant la totalitat de la durada del temporal Gloria. Igualment, es pot veure que l’alçada d’ona 
màxima enregistrada fins el moment del col·lapse de la boia va esser de 3,8 metres, un 28% més 
gran que la mitjana dels 112 temporals restants. Això ja ens dóna una idea de les xifres que 
podria haver enregistrat si hagués continuant fent-ho durant tot el Gloria. 

En canvi, si parlem de la duració, en aquest cas el Gloria és un 20% més petit que la mitjana de 
la resta de temporals. Això sí, sabem de bona mà pels registres d’altres boies que el Gloria va 
durar molt més que la mitjana oferta pels 112 temporals restants, per tant, podria ser considerat 
que en aquesta boia també hauria superat la mitjana fàcilment, però al no tenir registres 
disponibles no es faran afirmacions en fals. 

 

3.5.1.3. Boia Tarragona 

El tercer cas a tractar és el de la boia Tarragona, en el qual s’han identificat 49 temporals. Una 
vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha plasmat el resultat 
en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 35 mostra els resultats obtinguts: 
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Figura 35. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats a la boia Tarragona 

En el gràfic anterior, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 49 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

Aquest cop, de la mateixa manera que a la boia Cap Begur, el Gloria torna a destacar per sobre 
de tots els altres temporals, essent el que posseeix una alçada d’ona màxima més elevada i una 
duració molt més elevada que els altres. En el cas de la boia de Tarragona la diferencia es fa 
encara més evident, ja que el Gloria és l’únic temporal que assoleix un valor superior a 7 metres 
en termes d’alçada d’ona màxima, mentre que només hi ha un temporal amb una alçada d’ona 
superior a 6 metres. A la vegada, és l’únic temporal que supera les 60 hores de duració, mentre 
que de la resta nomes hi ha un que sobrepassi les 50 hores. 

La majoria dels temporals es mouen entre els valors de 3 i 5 metres d’alçada d’ona i amb una 
duració aproximada d’entre 5 i 20 hores. Hi ha petites excepcions, però destacant per sobre de 
totes la del Gloria.  

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 48 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. 
A la Figura 36 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 36. Comparativa de les mitjanes dels 48 temporals restants amb el Gloria 

La diferencia entre el Gloria i la resta de temporals es fa encara més dramàtica en la boia 
Tarragona. La diferencia en la duració és abismal, ja que el Gloria va durar durant més de 76 
hores, i la mitjana dels 48 temporals restants és de simplement 15 hores. Això significa, que 
abans del Gloria els temporals duraven de mitjana poc més de mig dia, en canvi, el Gloria va 
destrossar aquestes estadístiques durant més de tres dies sencers.  
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Si es parla sobre l’alçada d’ona, el Gloria també és molt superior a la mitjana obtinguda, ja que 
pràcticament la multiplica per dos. Cal destacar l’excepcionalitat del Gloria en aquesta part de 
la costa catalana, superant amb molta claredat tots els registres anteriors. A més a més, cal 
mencionar que la duració del Gloria al sud del litoral català va ser més llarg que a la boia Cap 
Begur, que es troba al nord. Això es degut a la diferència de llindars d’excedència usats i que al 
estar tant separades les dues boies, comporta que les duracions d’un temporal variïn molt.  

 

3.5.1.4. Boia Costa Tarragona 

Finalment, l’última boia a tractar és la Costa Tarragona, en el qual s’han identificat 489 temporals 
en total. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 
plasmat el resultat en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 37 mostra els 
resultats obtinguts: 

 

Figura 37. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats a la boia Costa 
Tarragona 

En el gràfic anterior, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 48 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

El Gloria torna a ser el temporal amb més alçada d’ona màxima i durada, destacant per sobre de 
la resta. En aquesta boia, el Gloria assoleix una alçada d’ona màxima de 4,1 metres, mentre que 
la majoria de temporals es mouen en un rang d’entre els 1,5 i 2,5 metres d’alçada, remarcant 
l’elevada alçada del onatge durant el Gloria. 

En el cas de la durada, la diferencia és molt mes extrema, fins i tot molt més que en les altres 
boies. La durada del Gloria registrada és de 103 hores, mentre que dels altres 47 temporals 
només hi ha dos que superin les 80 hores. 

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 47 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el Gloria. 
A la Figura 38 s’hi poden veure plasmats els resultats. 
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Figura 38. Comparativa de les mitjanes dels 47 temporals restants amb el Gloria 

La diferencia entre el Gloria i els altres temporals torna a ser realment significativa. 
S’adquireixen uns números semblants al de la boia de Tarragona, ja que la duració del Gloria és 
un 357% més gran que la mitjana dels 47 restants. Com ja s’ha comentat anteriorment, el Gloria 
es veu que va durar molt més al litoral sud de Catalunya, i si a aquest fet li afegim que el llindar 
d’excedència és baix, és llavors quan obtenim uns valors tan elevats de duració del Gloria, 
sobretot si ho comparem amb la boia Cap Begur.  

 

3.5.2. Punts SIMAR 

3.5.2.1. Punt SIMAR 2092124 

El primer punt SIMAR a tractar és el 2092124, en el qual s’han identificat 109 temporals. Una 
vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha plasmat el resultat 
en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 39 mostra els resultats obtinguts: 

 

Figura 39. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2092124 

En el gràfic anterior, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 109 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

El Gloria és el temporal amb una alçada d’ona més elevada registrada en aquest punt SIMAR, 
amb un valor exacte de 7,29 metres. En canvi, no és el temporal amb una durada més elevada, 
ja que han ocorregut dos temporals que han durat més, superant els 80 hores de duració. 
Igualment, els valors del Gloria són molt elevats respecte a la resta de temporals, sobretot en 
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termes d’onada. També destaca força per la seva durada, ja que només s’han registrat dos 
temporal amb més duració en el temps que el propi 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, és força destacable que 
l’alçada d’ona màxima del Gloria sigui la més elevada enregistrada en més de 60 anys.  

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 108 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 
Gloria. A la Figura 40 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 40. Comparativa de les mitjanes dels 108 temporals restants amb el Gloria 

La diferencia entre el Gloria i la mitjana és molt destacable, com ja ho era a les boies. Com ja 
s’ha comentat prèviament, visualment el Gloria destacava per sobre de tots els altres temporals 
enregistrats en aquest punt SIMAR. El Gloria pràcticament dobla l’alçada d’ona màxima mitjana 
dels altres temporals, i quasi quadruplica el de la durada mitjana, mostrant la seva superioritat 
numèrica respecte els altres.  

Cal destacar sobretot la durada i els grans valors d’alçada d’ona màxima enregistrada, constants 
al llarg de tot el litoral català, assolint sempre valors superiors o pròxims als 7 metres. 

 

3.5.2.2. Punt SIMAR 2128148 

El segon punt SIMAR a tractar en aquest document és el 2128148, en el qual s’han identificat 
122 temporals. Una vegada extretes les alçades d’ona màxima i la durada de cada un d’ells, s’ha 
plasmat el resultat en un gràfic mitjançant l’ús del programa MatLab. La Figura 41 mostra els 
resultats obtinguts: 

 

Figura 41. Relació de la durada amb l’alçada de les ones màximes dels temporals registrats al punt SIMAR 2128148 
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En el gràfic anterior, l’eix de les abscisses representa l’alçada d’ona màxima registrada en 
mestres, mentre que al eix d’ordenades s’hi plasma la duració de cada temporal en hores. A més 
a més, s’hi poden veure 122 punts, representant cada un del temporals registrats, destacant el 
Gloria amb un cercle de color groc.  

El Gloria destaca per sobre de la mitjana, encara que en aquest punt SIMAR no es tracta ni del 
temporal amb més alada d’ona ni el que ha durat més temps.  L’alçada d’ona màxima del Gloria 
és de  7,44 metres exactament, mentre que la més alta mai registrada és la d’un temporal que 
va assolir els 7,85 metres. Tot i així, l’alçada d’ona del Gloria destaca per sobre les altres, ja que 
la majoria es mou sobretot en un rang d’entre 4,5 i 6,5 metres, on es por observar com es 
concentren la majoria de punts. 

En termes de durada, en aquest punt SIMAR el Gloria ha durat pràcticament 53 hores, només 
existint tres temporals amb més duració en tota la sèrie de dades. Això ens mostra 
l’esdeveniment tan destacable que va ser el Gloria, i a més a més, mostra la diferencia un altre 
vegada, de com d’intensos són els esdeveniments climatològics que ocorren al litoral nord 
respecte del sud.  

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 121 temporals, i s’ha comparat el resultat amb el 
Gloria. A la Figura 42 s’hi poden veure plasmats els resultats. 

 

Figura 42. Comparativa de les mitjanes dels 121 temporals restants amb el Gloria 

De nou, com a l’anterior punt SIMAR la diferencia entre el Gloria i els altres temporals és evident. 
Fins i tot en aquest cas, on el Gloria no era el temporal amb més alçada d’ona ni durada 
enregistrada. En aquest cas, això sí, el Gloria no mostra una superioritat tan evident i abismal 
com al punt SIMAR situat al litoral tarragonès.  

 

3.6. ANÀLISI PROBABILÍSTIC 

Per caracteritzar l’esdeveniment de forma hidrodinàmica, el temporal també va ser analitzat en 
termes de probabilitat de no excedència a través de programes estadístics desenvolupats per el 
LIM/UPC, en aquest cas, un programa anomenat Estones (LIM/CIIRC). 

El clima d’onatge extremal o règim de temporals determina el comportament, en termes de 
període de retorn, dels successos d’onatge considerats com extremals. 

Existeixen diferents aproximacions per determinar la probabilitat de que s’assoleixi una certa 
alçada d’ona, que van des de models purament descriptius que es basen en el recompte de 
successos (mètode mostral, Egozcue, 1994) fins el que es basen en calcular els períodes de 
retorn a partir de funcions de distribució de probabilitat de màxims (Goda, 1988), tal y com ho 
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recomana la ROM 02.90, que a més a més, és l’aproximació que s’ha fet servir en aquest anàlisi 
probabilístic.  

Les funcions de distribució de probabilitat per màxims (F(H)) comunament acceptats son la 
Asímptota-I (Gumbel o Fisher-Tippet tipus I o FT-I) i la funció de Weibull. En aquest anàlisi 
probabilístic va ser usada la segona funció de distribució, representada per: 

𝐹𝐹(𝐻𝐻) = 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�
𝐻𝐻 − 𝐴𝐴
𝐵𝐵

�
𝑐𝑐
�   𝐴𝐴 ≤ 𝐻𝐻 < ∞;      𝐵𝐵 > 0;     𝐴𝐴 > 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

L’ajust d’aquestes funcions de màxims, o el que és el mateix, la determinació dels seus 
coeficients, ha sigut realitzada en aquest anàlisi mitjançant el mètode del mínims quadrats, que 
bàsicament consisteix en ajustar els paràmetres de les funcions, sovint en termes de variable 
reduïda, de manera que les diferència es entre el valor centrat del model i l’observat siguin 
mínimes. 

La funció extremal ha sigut seleccionada en base a dos criteris:  

1. El test de Kolmogórov-Smirnov 
2. El comportament de les bandes de confiança. 

El contrast de Kolmogórov-Smirnov permet determinar el grau d’ajust entre la funció empírica 
definida per la mostra i la funció extremal teòrica, escollint-se un nivell de significació màxim de 
0.1, és a dir, la probabilitat de rebutjar la hipòtesi de que la funció representa de forma adient 
la mostra. Així, un nivell de significació elevat indica que hi ha un major ajust de la funció 
proposada. 

Finalment, s’han calculat les bandes de confiança del 90% per cada una de les funcions 
prèviament mencionades, tal i com ho recomana la ROM 02.90, a partir del mètode de 
Montecarlo (amb 4000 iteracions). Ara bé,  cal recordar que la ROM 04.95 explícitament rectifica 
aquesta metodologia de forma que l’acció de càlcul es defineix sobre l’estima central de la 
distribució (funció de distribució) i no sobre la seva banda de confiança, fet que obliga a aplicar 
posteriorment el coeficient de seguretat que determinarà el valor del càlcul final de l’acció. 

Tots els resultats obtinguts s’han acabat plasmant en gràfics respectius per a cada boia i punt 
SIMAR usant el programa MatLab. 

Una vegada establerta la ruta de treball per l’anàlisi probabilístic, es va començar estudiant cada 
boia i cada punt SIMAR, aplicant els seus respectius llindars d’excedència i introduint les alçades 
d’ona de tots els temporals trobats anteriorment. 

 

3.6.1. Boies 

En primer lloc es va començar estudiant els períodes de retorn del temporal Gloria per cada una 
de les boies utilitzades per l’anàlisi probabilístic. Com ja ha sigut mencionat, s’obtindran els 
períodes de retorn en funció de les altures d’ona màxima dels temporals identificats prèviament. 

 

 



El Temporal Gloria: caracterització i impactes costaners 
  
 
 

39 
 

3.6.1.1. Boia Cap Begur 

Tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 65 temporals identificats en la 
boia Cap Begur, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 4: 

Taula 4. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Cap Begur 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 16,43 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 65 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,846 metres 

Desviació típica (σ) 0,685 

Número de temporals al any (λ) 3,956 

 

En la Taula 5 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 
en aquest anàlisi: 

Taula 5. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull a la boia Cap Begur 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,373 

Màxima diferència 0,085 

Versemblança 8,452 

R 0,9937 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
4,8053 
1,1558 
1,5225 

 

Finalment, a la Taula 6 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

L’alçada d’ona màxima analitzada en aquest cas era la del Gloria, que com ja s’ha vist en apartats 
anteriors, a la boia Cap Begur va ésser de 7.8 metres d’alçada. El període de retorn estimat que 
ha tornat la funció ha sigut exactament de 17,921 anys. 
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Taula 6. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada a la boia Cap Begur 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 6,230 

5 7,176 

10 7,524 

25 7,952 

37 8,126 

50 8,256 

100 8,547 

150 8,711 

200 8,826 

250 8,914 

 

A la Figura 43, realitzada amb el programa MatLab i gràcies a les dades extretes anteriorment 
amb l’Estones (LIM/CIIRC), es poden observar els resultats desitjats de manera més visual. Les 
alçades d’ona màxima per a cada un dels 65 temporals han passat a anomenar-se observacions, 
plasmant-se en asteriscs taronges.  

La línia blava ens mostra la banda central per a la funció de distribució realitzada, sobre la qual 
s’han obtingut els períodes de retorn desitjats. 

 

Figura 43. Estudi de la probabilitat a la boia Cap Begur. Funció de distribució de Weibull 
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El test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust entre la funció empírica 
definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis establerta 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. 

 

3.6.1.2. Boia Barcelona II 

Aquest cop, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 113 temporals 
identificats en la boia Barcelona II, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 7: 

Taula 7. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Barcelona II 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 14,23 

Llindar 2 metres 

Número de temporals (n) 113 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 2,9814 metres 

Desviació típica (σ) 0,6363 

Número de temporals al any (λ) 7,94 

 

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 a la boia Barcelona II 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,232 

Màxima diferència 0,080 

Versemblança 8,437 

R 0,9954 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
2,1893 
0,8490 
1,2363 

 

Finalment, a la Taula 9 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

En aquest cas, l’ona del Gloria no va ser la màxima, de fet, com ja s’ha comentat en apartats 
anteriors la boia va deixar de funcionar durant el temporal en si, per tant no conté els registres 
reals, només fins al moment de ruptura. La alçada màxima d’ona del temporal Gloria a la boia 
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Barcelona va ser de 3.8 metres, obtenint un període de retorn de només 1,145 anys. Mentre 
que si analitzem la ona més alta mai registrada en aquesta boia, concretament de 5.2 metres, 
ocorreguda en un temporal al gener de 2017, s’obté un període de retorn de 15,044 anys.  

Tot això es degut bàsicament al mal funcionament de la boia durant el Gloria, ja que si hagués 
funcionat correctament seria lògic pensar que l’ona màxima del Gloria seria molt més elevada 
que les enregistrades (tenint en compte els registres de les altres boies és lògic pensar que així 
seria) i el període de retorn seria molt més elevat. Per desgràcia, aquesta boia no ens serveix 
per determinar un període de retorn real pel Gloria, però igualment s’ha tirat endavant per 
veure quines xifres donaria. En tot cas, l’ona més alta mai registrada en aquesta té un període 
de retorn força elevat, encara que no és comparable a la resta de boies. Per tant, a la boia 
Barcelona II cal tenir en compte el factor del mal funcionament. 

Taula 9. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada a la boia Barcelona II 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,720 

5 4,626 

10 4,990 

25 5,456 

37 5,651 

50 5,798 

100 6,133 

150 6,325 

200 6,461 

250 6,565 

 

A la Figura 44, realitzada de nou amb el programa MatLab i amb les dades corresponents, es 
poden observar els resultats desitjats de manera més visual. Les alçades d’ona màxima per a 
cada un dels 113 temporals han passat a anomenar-se observacions, plasmant-se en asteriscs 
taronges. 

La funció de distribució torna a ser representada amb una línia de color blau. 
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Figura 44. Estudi de la probabilitat a la boia Barcelona II. Funció de distribució de Weibull 

De nou, com en l’anterior boia, el test de Kolmogorov-Smirnov, que permet determinar el grau 
d’ajust entre la funció empírica definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la 
hipòtesis establerta 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. 

 

3.6.1.3. Boia Tarragona 

En aquest cas, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 49 temporals 
identificats en la boia Tarragona, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 10: 

Taula 10. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Tarragona 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 15,47 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 49 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 4,0939 metres 

Desviació típica (σ) 0,7993 

Número de temporals al any (λ) 3,167 

 

En la Taula 11 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 
en aquest anàlisi: 
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Taula 11. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull a la boia Tarragona 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,321 

Màxima diferència 0,105 

Versemblança 6,783 

R 0,9874 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
3,3699 
0,6788 
0,8753 

 

Finalment, a la Taula 12 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

L’alçada d’ona màxima analitzada en aquest cas era un altre cop la del Gloria, que com ja s’ha 
vist en apartats anteriors, a la boia Tarragona va ésser de 7.6 metres d’alçada. Per tant, el 
període de retorn estimat que ha tornat la funció ha sigut exactament de 44.997. En aquesta 
boia s’ha detectat un període de retorn molt elevat, degut a la poca freqüència de temporals 
amb ones tan elevades i tan excepcionals com aquesta. 

Taula 12. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada a la boia Tarragona 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 4,169 

5 5,537 

10 6,169 

25 7,032 

37 7,410 

50 7,703 

100 8,387 

150 8,792 

200 9,082 

250 9,309 
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En la Figura 45 s’hi veuen plasmats els resultats, com en els anteriors casos. Els 49 temporals 
han passat a anomenar-se observacions i s’han representat com asteriscs taronges.  

La funció de distribució sobre la qual s’han obtingut els períodes de retorn s’ha representat amb 
una línia blava. 

 

Figura 45. Estudi de la probabilitat a la boia Tarragona. Funció de distribució de Weibull 

Com en els dos casos anteriors, el test de Kolmogorov-Smirnov, que permet determinar el grau 
d’ajust entre la funció empírica definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la 
hipòtesis establerta 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. 

 

3.6.1.4. Boia Costa Tarragona 

Finalment, a l’última boia tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 48 
temporals identificats en la boia Costa Tarragona, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la 
Taula 13: 

Taula 13. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Costa Tarragona 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 25,94 anys 

Llindar 1,5 metres 

Número de temporals (n) 48 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 2,2917 metres 

Desviació típica (σ) 0,5431 

Número de temporals al any (λ) 1,85 
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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 a la boia Costa Tarragona 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,105 

Màxima diferència 0,150 

Versemblança 3,107 

R 0,99107 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
1,6994 
0,6064 

1,05709 

 

Finalment, a la Taula 15 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

En aquest cas, una vegada realitzat l’anàlisi probabilístic i tenint en compte l’altura d’ona 
màxima del Gloria, exactament de 4.1 metres, el programa va tornar un període de retorn de 
39.119 anys. De nou, cal ressaltar l’elevat període de retorn esperat per l’alçada d’ona del Gloria, 
mostrant com d’inusual són aquestes alçades i la poca freqüència amb que ocorren.  

Taula 15. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada a la boia Costa Tarragona 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 2,082 

5 2,992 

10 3,370 

25 3,862 

37 4,070 

50 4,230 

100 4,595 

150 4,807 

200 4,957 

250 5,074 
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En la Figura 46 s’hi veuen plasmats els resultats de la boia Costa Tarragona. Seguint el mateix 
procediment que en els anteriors casos, la funció de distribució es representa amb una línia 
blava, i els 48 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 46. Estudi de la probabilitat a la boia Costa Tarragona. Funció de distribució de Weibull 

Finalment, un altre cop, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust 
entre la funció empírica definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis 
establerta 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. 

 

3.6.2. Punts SIMAR 

Una vegada estudiades les boies i obtinguts els períodes de retorn corresponents per al temporal 
Gloria es va passar a l’estudi dels punts SIMAR. 

En aquest document es mostraran només els resultats obtinguts per als punts SIMAR 2092124 i 
pel 2128148, la resta de resultats es troben adjunts a l’Annex I.  

Han sigut escollits aquests dos punts SIMAR ja que el primer és el que es troba situat més al sud 
del litoral català i el segon el que es troba més al nord. D’aquesta manera podrien ser observades 
les diferencies en els períodes de retorn obtingut pels dos, sobretot en dues zones marítimes 
tan diferenciades. 

 

3.6.2.1. Punt SIMAR 2092124 

En primer lloc, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 109 temporals 
identificats al punt SIMAR 2092124, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 16: 
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Taula 16. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2092124 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 3 metres 

Número de temporals (n) 109 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 3,7847 metres 

Desviació típica (σ) 0,632 

Número de temporals al any (λ) 1,73 

 

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 2092124 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,084 

Màxima diferència 0,107 

Versemblança 3,886 

R 0,9924 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
3,2625 
0,4672 
0,8141 

 

Finalment, a la Taula 18 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

En aquest cas, una vegada realitzat l’anàlisi probabilístic i tenint en compte l’altura d’ona 
màxima del Gloria i la vegada la màxima registrada a la sèrie de dades del punt SIMAR, essent 
exactament de 7,29 metres, el programa va tornar un període de retorn de 186,192 anys. Un 
resultat molt elevat, degut a la poca freqüència d’ones tan elevades a una zona com la Costa 
Daurada de Catalunya.  Com es pot veure a la Taula 16, la mitjana d’alçades d’ona en aquesta 
zona era de 3,8 metres aproximadament, mentre que el Gloria va doblar aquesta xifra, trencant 
molts rècords. 

Aquest fet fa que el període de retorn sigui elevadíssim en una zona on no es gens comú veure 
onades per sobre dels 6 metres d’alçada. 
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Taula 18. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2092124 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 3,486 

5 4,465 

10 4,955 

25 5,646 

37 5,954 

50 6,195 

100 6,764 

150 7,106 

200 7,351 

250 7,544 

 

En la Figura 47 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2092124. Seguint el mateix 
procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 
i els 109 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 47. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2092124. Funció de distribució de Weibull 

Com ja es habitual, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust entre 
la funció empírica definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis 
establerta 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. 
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3.6.2.2. Punt SIMAR 2128148 

En aquest cas, tenint en compte totes les direccions possibles i considerant els 122 temporals 
identificats en aquest punt SIMAR, els resultats obtinguts han sigut plasmats a la Taula 19: 

Taula 19. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull al punt SIMAR 2128148 

Paràmetres Valors 

Temps efectiu 62,93 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 122 

Alçada significant mitjana (Hs mitjana) 5,6227 metres 

Desviació típica (σ) 0,7418 

Número de temporals al any (λ) 1,94 

 

En la Taula 20 es mostren els resultats de la bondat de l’ajust, segons l’aproximació realitzada 
en aquest anàlisi: 

Taula 20. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull al punt SIMAR 2128148 

Paràmetres Valors 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,481 

Màxima diferència 0,055 

Versemblança 12,852 

R 0,9967 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
4,5029 
1,2433 
1,5234 

 

Finalment, a la Taula 21 es presenten les estimes de les alçades d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

Un cop analitzat aquest punt SIMAR, el període de retorn obtingut per l’alçada d’ona màxima 
del Gloria, que es de 7,44 metres, ha sigut de 20.96 anys. Tot i així, cal destacar que l’alçada 
d’ona màxima registrada en aquest punt SIMAR no és la del Gloria, fet que ja s’ha comprovat en 
punts anteriors. L’alçada d’ona màxima enregistrada ha sigut de 7,85 metres, pel qual s’obté un 
període de retorn de 47.399 anys. 

Els períodes de retorn obtinguts són menors que en el anterior punt SIMAR, remarcant la gran 
diferència entre la costa sud i nord catalana. A més a més, la mitjana d’ones es molt més elevada 
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en aquest, amb un valor de 5,6 metres aproximadament, fet que ajuda a obtenir valors de 
períodes de retorn més baixos.  

Taula 21. Estimes de les alçades d’ona per la funció de probabilitat estudiada al punt SIMAR 2128148 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades 
(m) 

1 5,451 

5 6,633 

10 7,040 

25 7,531 

37 7,728 

50 7,876 

100 8,203 

150 8,388 

200 8,516 

250 8,614 

 

En la Figura 48 s’hi veuen plasmats els resultats del punt SIMAR 2128148. Seguint el mateix 
procediment que en el cas de les boies, la funció de distribució es representa amb una línia blava, 
i els 122 temporals en asterisc taronges anomenats observacions. 

 

Figura 48. Estudi de la probabilitat al punt SIMAR 2128148. Funció de distribució de Weibull 
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Un altre cop, el test de Kolmogórov-Smirnov, que permet determinar el grau d’ajust entre la 
funció empírica definida per la mestra i la funció extremal teòrica, indica que la hipòtesis 
establerta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Temporal Gloria: caracterització i impactes costaners 
  
 
 

53 
 

 4. EXCEPCIONALITAT DEL TEMPORAL GLORIA 

 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Complementant aquest treball sobre el temporal Gloria, aquest apartat tractarà sobre la 
demostració de l’excepcionalitat del temporal en sí, com a treball informatiu en col·laboració 
amb l’empresa gironina ENIGEST, S.L.  

Entre els dies 19 i 24 de gener de 2020, la costa catalana va estar exposada a un temporal de 
gran intensitat i duració, el Gloria, que va causar danys greus al llarg de tot el litoral català. Un 
dels punts afectats va ser la bocana de la Marina d’Empuriabrava, que va quedar afectada per la 
intensitat del temporal, ocasionant danys a l’estructura. Degut a això, l’empresa ENIGEST, S.L. 
va demanar que es realitzés un informe detallat analitzant les característiques hidrodinàmiques 
del temporal. Aquesta petició es va realitzar amb l’objectiu d’avaluar l’excepcionalitat de 
l’esdeveniment ocorregut el gener de 2020. Per fer-ho es va procedir a: 

1. Caracteritzar el temporal des de un punt de vista energètic i probabilístic. 
2. Comparar el temporal Gloria amb fenòmens similar anteriors. 

L’estructura d’aquest capítol és la següent: en primer lloc es realitza una breu presentació sobre 
l’àrea d’estudi sobre la que s’ha centrat l’informe. En segon lloc s’explica breument la 
metodologia seguida per obtenir els resultats desitjats en aquest anàlisis, en aquest cas, per 
demostrar l’excepcionalitat del Gloria. Finalment, s’exposaran els resultats obtinguts al llarg 
d’aquest anàlisi sobre l’excepcionalitat del esdeveniment. 

 

4.1.1. ÀREA D’ESTUDI 

Empuriabrava és un petit municipi localitzat a la comarca de l’Alt Empordà, en la província de 
Girona a Catalunya. Situada al litoral català en ple golf de Roses, i molt pròxima al Cap de Creus 
(Figura 49). 

Les obres de la bocana de la Marina d’Empuriabrava consisteixen en un petit espigó en forma 
de “L” a llevant i un més curt a ponent, a mode de contradic, que garanteixen la connexió entre 
el port i el mar obert. Segons va informar l’empresa, l’estructura va quedar severament afectada 
pel temporal.  
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Figura 49. Localització geogràfica del punt d’estudi (Font: Navionics) 

 

 

Figura 50. Dics, bocana de la Marina d’Empuriabrava (Font: Buscador de Google) 

L’espigó en L (Figura 50) consisteix en un dic en talús d’esculleres d’aproximadament 250 metres 
de longitud. A més a més, posseeix una amplada d’uns 25 metres. El talús té una pendent 1:2 i 
una cota de coronació d’aproximadament 4 metres. 

Per un altra banda, el dic més curt a ponent té una longitud de 110 metres aproximadament i 
una amplada similar al de l’espigó en forma de “L”. De la mateixa manera, es tracta d’un dic en 
talús d’esculleres amb pendent 1:2. La cota de coronació és la mateixa que a l’espigó més llarg, 
per tant, de 4 metres. 

Finalment, es important mencionar que profunditat de la bocana és de 5 metres. 
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4.2. METODOLOGIA 

En aquest capítol es realitza una descripció de l’esquema de treball seguit per la consecució dels 
objectius plantejats, així com dels càlculs realitzats. 

 

4.2.1. DADES DE PARTIDA 

En aquesta part del document, l’anàlisi de les característiques hidrodinàmiques del Gloria, així 
com la seva excepcionalitat es va realitzar amb una sèrie temporal d’onatge de la boia Cap Begur, 
que pertany a la xarxa de mesures de Puertos del Estado (PdE, 2021). La boia es troba fondejada 
a 40 kilòmetres de la costa aproximadament. L’elecció d’aquest punt de mesures ve donat no 
només per la proximitat a la zona d’estudi d’aquest apartat, sinó també pel fet que és la única 
que va registrar dades durant la totalitat de l’episodi, un fet ja mencionat en capítols anteriors.  

En la Figura 51 es pot observar la localització exacta de la boia davant la costa catalana. 

 

Figura 51. Localització exacta de la boia Cap Begur. (Font: Puertos del Estado) 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, la boia Cap Begur ha funcionat de manera ininterrompuda 
des de el 2001 fins l’actualitat, registrant dades cada dia i hora del any, obtenint 24 dades al dia. 
Tot i així, el temps real de registre de dades és menor degut a l’existència de buits. Aquest buits 
ja han sigut analitzats i identificats al Capítol 3 d’aquest document, i per tal d’evitar repeticions 
innecessàries,  s’ha conclòs prèviament que el temps real efectiu de registre de la boia Cap Begur 
és de 16,43 anys. És a dir que els buits representen el 16% del total de la sèrie.  

 

4.2.2. ELECCIÓ DE LES DIRECCIONS EFECTIVES I IDENTIFICACIÓ DELS TEMPORALS 

En primer lloc, una vegada establertes les dades de partida, van ser determinades les direccions  
efectives del onatge, és a dir, totes aquelles que podien assolir i impactar l’estructura 
d’Empuriabrava. D’aquesta manera, l’estudi podria centrar-se exclusivament en analitzar els 
temporals amb direccions d’onatge que impactessin contra el punt d’estudi. Per tant, tenint en 
compte factors com el de la proximitat del Cap de Creus al municipi, es van poder establir 
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finalment les direccions efectives, que en aquest cas, són totes aquelles que provenen d’entre 
el nord-est i sud aproximadament. 

En la Figura 52 poden ser observades les direccions efectives escollides per al punt d’estudi en 
qüestió. A més a més, es pot observar en la rosa d’onatge, pintades en groc, les direccions ja 
determinades.  

 

Figura 52. A l’esquerra, esbós de les direccions efectives que poden assolir el punt d’estudi a Empuriabrava. A la dreta, 
pintades en groc les direccions efectives escollides dintre la rosa d’onatge. (Font: Puertos del Estado i elaboració 
pròpia) 

Una vegada determinades les direccions efectives era necessari saber quants temporals havien 
ocorregut en tota la sèrie de dades, amb l’objectiu de poder comparar-les entre sí i saber si el 
Gloria realment va esser excepcional o no. Per poder determinar amb exactitud el número de 
temporals, va ser usat el ja mencionat programa AnaTorBo (LIM/CIIRC), que com ja ha sigut 
explicat, permet identificar esdeveniments climàtics amb característiques similars en un cert 
conjunt de dades una vegada introduïts certs paràmetres. 

Els paràmetres necessaris per la identificació d’un temporal de manera general ja han sigut 
descrits al Capítol 3 d’aquest document, però si ens centrem exclusivament en la boia Cap Begur 
es poden veure resumits en la Taula 22. 

Taula 22. Paràmetres necessaris per la identificació d’un temporal. Boia Cap Begur 

Paràmetres necessaris per l’identificació d’un temporal – Boia Cap Begur 

Durada mínima d’un temporal: 6 hores 

Llindar d’excedència > 4.5 metres 

Interval màxim per sota del llindar 4.5 metres: 6 hores 

Interval màxim entre temporals: 5 dies 

Interval màxim sense dades: 6 hores 

Interval màxim de temps per buits: 24 hores 

 

Tots aquests paràmetres han sigut contrastats amb la normativa i documentació proporcionada 
per Puertos del Estado (PdE, 2021). 
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4.2.3. ANÀLISI ENERGÈTIC 

Els efectes d’un temporal sobre una estructura estan relacionats amb l’estat dels elements/parts 
que la conformen i l’energia de l’esdeveniment. És per aquest motiu que es va plantejar fer una 
comparativa entre la durada i l’energia de tots els temporals, amb direccions que incidissin 
directament sobre l’estructura, registrades els últims anys. 

L’anàlisi energètic es va plantejar com un estudi en aigües fondes, amb l’objectiu de tenir una 
primera estima de les característiques en termes d’intensitat, i a peu d’estructura, per tal de 
poder avaluar l’estrès energètic a la que estava sotmesa l’obra.  

Una vegada determinats els temporals, es van extreure les dades de la duració, l’alçada de pic 
dels temporals, el període de pic i la direcció de l’onatge, amb l’objectiu de poder profunditzar 
en l’anàlisi.  

Per a cada temporal s’ha realitzat una avaluació de la seva durada i de com evoluciona el seu 
flux d’energia per metre de front d’ona, que s’entén com a potencia de les ones, representat en 
la següent fórmula: 

𝑃𝑃 = 𝜌𝜌𝜌𝜌� � 𝑐𝑐𝑔𝑔(𝑓𝑓, ℎ)𝑆𝑆(𝑓𝑓, 𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝜃𝜃
∞

0

2𝜋𝜋

0

 

Sabent que en aigües fondes, la fórmula de la celeritat de grup ve definida per la següent 
expressió, s’obté que: 

𝑐𝑐𝑔𝑔 =
𝜌𝜌

4𝜋𝜋𝑓𝑓
 

𝑃𝑃 =
𝜌𝜌𝜌𝜌2

4𝜋𝜋
� � 𝑓𝑓−1𝑆𝑆(𝑓𝑓,𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝜃𝜃 =

𝜌𝜌𝜌𝜌2

4𝜋𝜋
𝑚𝑚−1

∞

0

2𝜋𝜋

0

 

Seguidament, tenint en compte les definicions del període energètic (Te) i de l’alçada d’ona 
significant: 

𝑇𝑇𝑒𝑒 =
𝑚𝑚−1

𝑚𝑚0
         𝐻𝐻𝑠𝑠 = 4𝑚𝑚0

1 2⁄  

I sabent que m0 i m-1 són respectivament els moments espectrals d’ordre -1 i 0, s’obté finalment 
que: 

𝑃𝑃 =
𝜌𝜌𝜌𝜌2

4𝜋𝜋
𝑚𝑚−1 =

𝜌𝜌𝜌𝜌2

4𝜋𝜋
𝑚𝑚0𝑇𝑇𝑒𝑒 =

𝜌𝜌𝜌𝜌2

4𝜋𝜋
1

16
𝐻𝐻𝑠𝑠2𝑇𝑇𝑒𝑒 ≅ 0,493𝐻𝐻𝑠𝑠2𝑇𝑇𝑒𝑒 

Per comoditat de càlcul, encara que cal tenir en compte que realment no és així, i sabent que 
no afectarà a l’anàlisi comparatiu, es considerarà la mateixa formulació per el càlcul en aigües 
poc fondes i, s’emprarà el període de pic Tp, acceptant la relació aproximada de Te=0.857Tp 

Per tant, la potència de les onades serà aproximadament P=0.423Hs
2Tp 

Per tant, en resum aquest flux d’energia, o potencia de les ones, Pones, es podria calcular gràcies 
a la fórmula següent: 
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𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 · 𝐶𝐶𝑔𝑔 
 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 ∝ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 · 𝐻𝐻𝑠𝑠2 · 𝑇𝑇𝑝𝑝 
 

essent Eones, l’energia de l’onatge i Cg, la celeritat de grup. Finalment, el flux d’energia resultant 
d’una sèrie irregular d’ones pot parametritzar-se com un valor directament proporcional a Hs

2Tp, 

on Hs és l’alçada d’ona significant i Tp el període de pic, tot això multiplicat per una constant ja 
establerta prèviament. Les unitats d’aquesta forma de parametritzar el flux d’energia són 
[J·m·s]. 

Posteriorment, s’ha procedit a comptabilitzar el lux d’energia de cada temporal al llarg del temps 
en el que va tenir lloc. Calcular l’àrea al llarg de l’evolució del flux, seria interpretable com 
l’acumulació de potencia que ha tingut lloc al llarg del temporal, i que ha incidit sobre 
l’estructura. Per tant, es va procedir a calcular el flux d’energia total equivalent al àrea sota la 
corba del flux d’energia al llarg del temps, definit per la integral de Riemann: 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑏𝑏

𝑇𝑇
        𝑓𝑓: [𝑎𝑎, 𝑏𝑏] → ℝ 

on l’interval [a,b] equival a la durada del temporal, i la funció f és l’equivalent al flux d’energia 
al llarg del temps. El resultat final, és a dir, l’àrea resultant sota la corba f, és el valor del flux 
d’energia total del temporal.  

D’altra banda, la propagació és el fenomen físic que transmet les ones des de un punt a un altre, 
en aquest cas, com el punt d’estudi es troba a Empuriabrava, és necessari realitzar un càlcul de 
la propagació de les ones per saber amb quines suposades altures arribarien a peu d’estructura. 
Com ja ha sigut mencionat anteriorment, la boia Cap Begur es troba a uns pocs kilòmetres mar 
endins, per tant, si desitgem saber les alçades d’ona en el punt d’estudi, és vital fer el càlcul de 
la propagació de les ones registrades per a cada un dels temporals.  

Per calcular les ones propagades a peu d’estructura, es fa ús de la hipòtesi de la conservació de 
l’energia entre raigs, de manera que: 

𝐻𝐻 =  𝐻𝐻𝑜𝑜 ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠 ∗ 𝐾𝐾𝑟𝑟 

On H és l’alçada d’ona a un calat h concret (en el punt d’estudi, és de 5 metres) i Ks i Kr són els 
coeficients d’asomeramiento (“shoaling”) i el de refracció parcial a aquest calat respectivament. 

Els resultats obtinguts en aquest apartat per al temporal Gloria seran comparats amb temporals 
previs registrats  a la boia Cap Begur, provinents de la mateixa direcció i secció. 

 

4.2.4. ANÀLISI PROBABILÍSTIC 

L’excepcionalitat del temporal Gloria ha sigut analitzada també en termes de probabilitat de no 
excedència. S’ha fet servir el mateix programa estadístic usat en l’anterior capítol, desenvolupat 
per el LIM/UPC, l’Estones. 
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Com ja s’ha explicat, existeixen diferents tipus d’aproximacions per determinar la probabilitat 
d’ocurrència d’una alçada d’ona concreta, que van des de models purament descriptius fins els 
que es basen en calcular el període de retorn a partir de funcions de distribució de probabilitat 
de màxims (Goda, 1988), tal com s’ha fet servir en aquest apartat també. 

La funció de distribució de probabilitat per màxims (F(H)) usada en aquest informe ha sigut la de 
Weibull, una de les més comunament acceptades.  

La fórmula que representa la funció de distribució i el procediment seguit ja han sigut explicats 
amb detalls al Capítol 3 d’aquest document, i al haver-se seguit exactament el mateix 
procediment, es fa innecessària la repetició d’aquests passos. 

 

4.3. RESULTATS 

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts segons la metodologia prèviament 
descrita. En primer lloc, es van determinar 12 temporals en la sèrie de dades de partida, que van 
servir com a base pels anàlisis posteriors. Com ja ha sigut mencionat anteriorment, l’anàlisis es 
va dividir en dues grans branques; un anàlisi energètic i un probabilístic, obtenint resultats per 
a cada un dels dos camps. 

 

4.3.1. ANÀLISI ENERGÈTIC 

4.3.1.1. Aigües fondes 

A. Relació entre la durada i l’alçada d’ona màxima 

En primer lloc, es va estudiar la relació existent entre la durada dels temporals i l’alçada màxima 
d’ona enregistrada per cada un d’ells. Es va plasmar la resposta en un gràfic en el que l’eix de les 
abscisses representava l’alçada màxima del onatge registrada en metres, i en l’eix d’ordenades 
es mostrava la durada dels temporals en hores. 

 

Figura 53. Gràfic de la relació entre la durada i l’alçada màxima d’ona dels temporals. Boia Cap Begur 
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La Figura 53 mostra dotze punts, representant cada un dels temporals ocorreguts en el període 
de registre de la boia Cap Begur, essent el temporal Gloria el que més diferenciat es troba dels 
patrons generals. Es tracta del temporal amb més durada i amb mes alçada d’ona màxima 
registrada en els últims temps.  En la Figura 54 es presenta una comparativa entre el temporal 
Gloria i els valors mitjans dels 11 temporals previs registrats en la boia d’onatge Cap Begur 

 

Figura 54. Comparativa entre el valor mitjà dels paràmetres energètics i el temporal Gloria en la boia Cap Begur 

Com es pot observar, la durada mitjana dels onze temporals previs al Gloria va ser de 22 hores, 
mentre que la del Gloria va ser de 63 hores, el que suposaria que el del Gloria sigui un 186% més 
gran respecte al valor de la mitjana. En altres paraules, mentre que la durada habitual d’un 
temporal era d’un dia, fins i tot una mica menys, el Gloria va pràcticament triplicar aquest valor 
durant més de dos dies i mig. Aquesta dada és molt destacable, mostrant la persistència del 
Gloria. 

D’altra banda, la mitjana de les alçades d’ona màximes dels onze temporals previs al Gloria es 
de 6,39 metres, mentre que la del Gloria arriba als 7,8 metres, assolint un registre històric. Això 
comporta que aquest valor sigui un 22% més gran respecte a la mitjana. De nou, el Gloria torna 
a destacar per sobre dels altres, assolint xifres mai vistes amb anterioritat i superant de sobra 
els onatges mitjans habituals 

 

B. Flux d’energia del onatge al llarg del temps 

Una vegada estudiada la relació entre la durada i les alçades d’ona màxima dels temporals, es 
va passar a estudiar el flux d’energia del onatge al llarg del temps. Com ja ha sigut prèviament 
explicat, els efectes dels temporals són directament proporcionals a l’energia que aquests 
aporten, per tant, l’anàlisi i la comparació del flux d’energia dels dotze temporals ocorreguts en 
els últims anys permetria classificar-los en certa manera.  

Els dotze temporals van ser batejats del número 1 al 12 per ordre d’ocurrència, essent l’1 el 
primer ocorregut al 2003, mentre que el 12 és el Gloria, ocorregut el gener de 2020. 

El resultat obtingut va ser un conjunt de dotze gràfics, un per cada temporal, en el que a l’eix de 
les abscisses es mostra la durada de cada un d’ells en hores, i a l’eix de les ordenades el flux 
d’energia al llarg del temps. El gràfic del Gloria ha sigut ressaltat en color vermell, mentre que 
tots els altres s’hi representen de color blau, amb l’objectiu de fer més fàcil la seva identificació 
i posterior comparació.  

En la Figura 55 es mostren els resultats obtinguts. Es observable a primera vista, que el Gloria és 
el temporal amb més durada, fet que ja coneixíem amb antelació ja que ja ha sigut tractat en 
apartats anteriors. A més a més, es pot apreciar que també és el temporal que assoleix un pic 
de flux d’energia més elevat (un valor més alt), fet que succeeix durant un llarg període de temps 
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al llarg del temporal, és a dir, que el flux d’energia del Gloria va ser molt elevat durant moltes 
hores. Mentre que la majoria de temporals assolia valors d’entre 100 i 200 J·m·s, el Gloria 
arribava a fregar els 350, superant durant moltes hores els 300. Això és en part degut als elevats 
registres d’onades que va deixar. Per tant, es podria dir que el Gloria torna a destacar per sobre 
de tots els altres temporals, no només per la durada ni les alçades d’ona, sinó pel flux d’energia 
descarregat també. 

 

Figura 55. Gràfics amb els fluxos d’energia corresponents per a cada temporal. Aigües fondes 
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C. Flux d’energia total 

Una vegada determinats els gràfics del flux d’energia per a cada temporal, era necessari calcular 
el valor numèric exacte del flux d’energia total. Aquest valor es calcula estudiant l’àrea per sota 
la corba de cada un dels gràfics. D’aquesta manera seria més fàcil determinar quin dels 
temporals va tenir un flux d’energia total major, ja que amb els gràfics només es pot analitzar 
de manera visual. 

En la Taula 23 es poden apreciar els valors exactes del flux d’energia total per a cada temporal. 
Com ja s’ha mencionat prèviament, tots els temporals estan numerats de l’1 al 12 per ordre 
d’ocurrència, essent el número 12 el Gloria (gener de 2020). 

Taula 23. Fluxos d’energia total per a cada temporal i el seus valors exactes. Aigües fondes 

Temporals Àrea (J· m· s ) 

Temporal 1 (2003) 2,4307*107  

Temporal 2 (2003) 4,9642*106   

Temporal 3 (2003) 3,6931*106   

Temporal 4 (2010) 6,498*106   

Temporal 5 (2010) 1,7312*107   

Temporal 6 (2012) 6,234*106   

Temporal 7 (2016) 2,8855*106  

Temporal 8 (2016) 1,6138*107   

Temporal 9 (2017) 1,5358*107 

Temporal 10 (2018) 8,4795*106  

Temporal 11 (2019) 6,57*106 

Temporal 12 (Gloria) – (2020) 4,5903*107 

 

Com es pot observar, el Gloria és el temporal amb una major àrea per sota la corba del flux 
d’energia, o el que és el mateix, és el temporal amb major flux d’energia total. Els resultats 
mostren clarament com el temporal Gloria presenta un valor significativament més elevat que 
el de la resta d’episodis predecessors, essent el Temporal 1 (2003) el segon amb major flux 
d’energia total. Per mostrar aquesta diferència d’una forma més numèrica, es va procedir a 
dividir el flux d’energia total del Gloria amb el del Temporal 1, obtenint un resultat de 1,89. Això 
significa, que el Gloria posseeix un flux d’energia total pràcticament dues vegades més gran que 
el del segon temporal amb més flux d’energia total, essent una diferència certament notable i 
rellevant. 

Aquesta diferència tan marcada ve donada sobretot per la duració inusualment elevada del 
Gloria i l’alçada d’ones històriques enregistrades entre el 19 i 24 de gener de 2020. Aquests dos 
punts demostren una certa unicitat i singularitat per part del Gloria. 
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En la Figura 56 es poden observar els gràfics corresponents al flux d’energia total per a cada un 
dels temporals. 

 

Figura 56. Gràfics dels fluxos d’energia total. El Gloria ressaltat de color vermell. Aigües fondes. 
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4.3.1.2. A peu d’estructura 

A. Relació entre la durada i l’alçada d’ona màxima 

De la mateixa manera que en el cas d’aigües fondes, en primer lloc es va estudiar la relació 
existent entre la durada i l’alçada màxima d’ona dels temporals en qüestió. La diferència en 
aquest cas es que es va calcular l’alçada d’ona propagada per saber amb quina alçada arribaria 
a peu d’estructura. Cal recordar que l’origen de les dades prové de la boia Cap Begur a alta mar, 
i ara calia calcular l’alçada a peu d’estructura a la mateixa línia de costa, fent-ho possible amb 
els càlculs de la propagació. Per tant, finalment es va obtenir un gràfic en el que l’eix de les 
abscisses representa l’alçada màxima d’ona registrada en metres (propagades), i en el que l’eix 
de les ordenades mostra la durada dels temporals en hores. 

 

Figura 57. Gràfic de la relació entre la durada i l’alçada màxima d’ona dels temporals. Peu d’estructura, 
Empuriabrava 

La Figura 57 mostra dotze punts, que representen cada un dels temporals registrats en la sèrie 
de dades de partida. El temporal Gloria ha sigut ressaltat per poder diferenciar-lo dels altres. En 
aquest cas, de la mateixa manera que aigües fondes, el temporal Gloria torna a diferenciar-se 
de forma clara respecte als altres temporals, ja que és un altre cop la tempesta que més va durar 
i la que més alçada d’ona va registrar. Tot i així, en aquest cas ha de ser considerat un detall 
important; el trencament d’onades. No totes les onades poden arribar a la línia de costa amb 
l’altura obtinguda al gràfic, sinó que moltes s’acaben trencant abans d’arribar-hi degut a 
diferents factors com la poca profunditat existent. Aquest valor ha sigut ressaltat amb una línia 
de color vermell al gràfic, just als 3 metres, on s’estableix el límit de trencament. Això significa 
que les onades de més e 3 metres no arribaran a impactar contra l’estructura. Sabent això, al 
gràfic s’han plasmat els resultats obtinguts dels càlculs de la propagació per fer evident i clara la 
diferència del Gloria amb els altres temporals, però sempre tenint en compte el detall del 
trencament.  

L'alçada de trencament ha sigut calculada multiplicant la profunditat del mar a peu d’estructura, 
en aquest cas de 5 metres, per el coeficient gamma establert per aquest tipus de situacions, que 
és d’un valor de 0,6, d’on hem obtingut un resultat de 3 metres. Aquest detall és molt important 
a tenir-lo en compte a l’hora de fer càlculs a peu d’estructura. 
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En la Figura 58 es presenta una comparativa entre el temporal Gloria i els valors mitjans dels 
onze temporals previs al Gloria registrats a la boia d’onatge Cap Begur. 

 

Figura 58. Comparativa entre el valor mitjà dels paràmetres energètics i el temporal Gloria a peu d’estructura 

En aquest cas, una vegada calculades les alçades d’ona propagades, podem veure que la mitjana 
de les alçades dels onze episodis diferents al Gloria és de 5 metres exactament, mentre que pel 
Gloria és de 7,1 metres. Això comporta que l’alçada d’ona màxima del Gloria sigui un 41% més 
gran respecte la de la mitjana. Aquest fet tornaria a evidenciar la brutalitat del Gloria i dels 
registres que va deixar, fins i tot propagats a línia de costa, ja no només a alta mar. Això sí, 
sempre recordant que aquestes dades són fictícies ja que sempre s’ha de valorar el trencament 
d’onades.  

 
B. Flux d’energia del onatge al llarg del temps 

De la mateixa manera que en l’anàlisi en aigües fondes, una vegada estudiada la relació entre la 
durada i les alçades màximes d’ona del onatge a peu d’estructura, es va començar a estudiar el 
flux d’energia al llarg del temps. En aquest cas existeix un especial interès ja que s’està estudiant 
l’energia que va aportar cada temporal al punt d’estudi en concret. La comparació del flux 
d’energia al llarg del temps permetria classificar-les, a més de mostrar l’impacte energètic que 
tenen a peu d’estructura. 

Seguint el mateix procediment que en aigües fondes, els dotze temporals va ser batejats amb 
un número de l’1 al 12 per ordre d’ocurrència, essent la primera una del 2003 i la número 12 el 
Gloria, de l’any 2020. 

El resultat obtingut va ser un conjunt de dotze gràfics, un per a cada temporal, en el que l’eix de 
les abscisses mostra la duració i l’eix de les ordenades el flux d’energia. El gràfic del Gloria ha 
sigut ressaltat en color vermell, mentre que tots els altres estan representats en color blau, amb 
l’objectiu de fer més fàcil la seva identificació. 

En aquest cas, a peu d’estructura, l’estudi del flux d’energia al llarg del temps ve marcat pel 
trencament. Com ja ha sigut mencionat uns paràgrafs enrere, les onades es veuen sotmeses al 
trencament abans d’arribar a la costa. Per tant, com en la fórmula del flux d’energia es fan servir 
les alçades d’ona, en aquest cas s’haurà de tenir en compte que les onades que sobrepassin els 
3 metres no arribaran a la costa. És a dir, una vegada propagades les onades des de la boia fins 
al peu d’estructura, si aquestes sobrepassen els valor de 3, es substituirà el seu valor però el de 
3 precisament, que és el valor màxim que pot arribar a terra. En canvi, si són inferiors a 3 metres 
es mantindrà el valor original. 

La Figura 59 mostra els resultats obtinguts. De nou, és observable a primera vista que el Gloria 
és el temporal que va durar més, fet ja comentat múltiples vegades. A més a més, es pot veure 
com de nou torna a ser el temporal que assoleix valors de pic de flux d’energia més elevats, fet 
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que ocorre amb menys freqüència que a alta mar, però també durant bastantes hores. La 
majoria de temporals assoleixen valors pròxims als 40 J·m·s, mentre que el Gloria arriba a fregar 
els 50, o fins i tot superant-lo en algun punt.. Els valors obtinguts aquí són bastant inferiors als 
obtinguts en aigües fondes, sobretot degut al trencament d’ones que limita les alçades i no 
permet que s’obtinguin valors més elevats. Tot i així, el Gloria torna a ser el més destacat, potser 
no amb tanta claredat com a alta mar, però un altre vegada mostra la immensa intensitat amb 
la que es va desenvolupar.  

 

Figura 59. Gràfics amb els fluxos d’energia corresponents per a cada temporal. Peu d’estructura. 
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C. Flux d’energia total 

Seguint els mateixos passos que en aigües fondes, una vegada determinats els gràfics del flux 
d’energia al llarg del temps per a cada temporal, era necessari calcular el valor numèric exacte 
del flux d’energia total. Com ja s’ha explicat, aquest valor es calcula estudiant l’àrea sota la corba 
del flux d’energia de cada un dels gràfics. Numèricament és més fàcil detectar quin dels 
temporals va tenir més o menys descàrrega energètica al llarg del temps, molt més fàcil que 
només de manera visual. 

En la Taula 24 es poden apreciar els valors exactes del flux d’energia total per a cada un dels 
temporals a peu d’estructura. El Gloria és com abans el temporal número 12. 

Taula 24. Fluxos d’energia total per a cada temporal i el seus valors exactes. Peu d’estructura. 

Temporals Àrea (J· m· s ) 

Temporal 1 (2003) 6,3509*106  

Temporal 2 (2003) 1,363*106   

Temporal 3 (2003) 1,2067*106   

Temporal 4 (2010) 1,713*106   

Temporal 5 (2010) 2,983*106   

Temporal 6 (2012) 1,7132*106   

Temporal 7 (2016) 1,1416*106  

Temporal 8 (2016) 3,5578*106   

Temporal 9 (2017) 4,7502*106 

Temporal 10 (2018) 2,7305*106  

Temporal 11 (2019) 2,3121*106 

Temporal 12 (Gloria) – (2020) 9,1431*106 

 

Com es pot observar, el Gloria torna a ser el temporal amb major flux d’energia sota la corba, es 
a dir, el que té un flux d’energia total més gran. A simple vista es pot apreciar que té un valor 
significativament més elevat que el de la resta de temporals predecessors, essent un altre cop 
també el Temporal 1 (2003) el segon amb un valor més elevat. Fins i tot després d’haver 
propagat les onades i haver tingut en compte el trencament, el Gloria segueix sent el que major 
flux energètic té. Per mostrar aquesta diferència d’una forma més numèrica, es va procedir a 
dividir el flux d’energia total del Gloria amb la del segon temporal amb un valor més alt, en 
aquest cas el Temporal 1, obtenint un resultat de 1,44. Això significa que el valor del flux 
d’energia total del Gloria és força superior al segon, remarcant un altre cop la diferència entre 
ell i els altres, a la vegada que mostra una unicitat peculiar, fins i tot a peu d’estructura.  

En la Figura 60 es poden observar els gràfics obtinguts del flux d’energia total, ressaltant-se en 
vermell el Gloria i la resta en color blau. 
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Figura 60. Gràfics dels fluxos d’energia total. El Gloria ressaltat de color vermell. Peu d’estructura. 
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4.3.2. ANÀLISI PROBABILÍSTIC 

L’anàlisi de la probabilitat de no excedència de les alçades d’ona s’ha realitzat seguint dos 
aproximacions: (i) considerant totes les direccions del onatge i (ii) tenint en compte els 
temporals que podien arribar a la costa d’Empuriabrava, és a dir, les direccions efectives. 

En ambdues aproximacions l’anàlisi ha consistit en l’ajust per mínims quadrats d’una funció 
Weibull i el càlcul del període de retorn en anys del temporal Gloria. 

 

4.3.2.1. Omnidireccional 

Tenint en compte totes les direccions possibles i seguint els criteris del llindar d’excedència i 
durada de la Taula 22, s’han aconseguit identificar un total de 65 temporals.  

En la Taula 25 es presenten, a mode de resum, les característiques estadístiques bàsiques de la 
mostra en qüestió. Aquestes característiques ja han sigut identificades i analitzades al Capítol 3 
d’aquest document.  

Taula 25. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Cap Begur (Omnidireccional) 

Paràmetres Valor 

Temps efectiu 16,43 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 65 

Alçada significant mitjana (Hsmitjana) 5,846 metres 

Desviació típica (σ) 0,685 

Número de temporals al any (λ) 3,956 

 

En la Taula 26 es  mostren els resultats de la bondat dels ajustos, segons l’aproximació realitzada 
en aquest informe. 

Taula 26. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull a la boia Cap Begur (Omnidireccional) 

Paràmetre Valor 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell significació 0,373 

Màxima diferència 0,085 

Versemblança 8,452 

R 0,9937 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
4,8053 
1,1558 
1,5225 
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Per finalitzar, en la Taula 27 es presenten les estimes d’alçada d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 

Finalment, per l’alçada d’ona desitjada, en aquest cas l’alçada d’ona de pic del temporal Gloria 
(7,8 metres), es va obtenir el període de retorn, obtenint un resultat de 17,921 anys.  

Taula 27. Estimes de les alçades d’ona per a la funció de probabilitat analitzada 

Paràmetre Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçada d’ona estimades (m) 

1 6,230 

5 7,176 

10 7,524 

25 7,952 

37 8,126 

50 8,256 

100 8,547 

150 8,711 

200 8,826 

250 8,914 

 

Aquestes alçades d’ona màximes van passar a anomenar-se observacions, i els resultats desitjats 
es troben plasmats a la Figura 61.  

 

Figura 61. Estudi probabilístic  omnidireccional a la boia Cap Begur 
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Com pot apreciar-se , la majoria de temporals es concentren en el rang entre 4,6 i 7 metres. 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 hipòtesi que afirma que la funció 
representa adequadament la mostra és correcta. Les bandes de confiança del 90% mostren un 
comportament típic per aquest tipus de dades. 
 

4.3.2.2. Direccions efectives 

Seguint la mateixa metodologia, però considerant les direccions que assoleixen les obres de la 
bocana d’Empuriabrava, en la Taula 28 es presenten, a mode de resum, les característiques 
estadístiques bàsiques obtingudes.  

Taula 28. Resultats obtinguts per la funció distribució Weibull a la boia Cap Begur (Direccions efectives) 

Paràmetres Valor 

Temps efectiu 16,43 anys 

Llindar 4,5 metres 

Número de temporals (n) 12 

Alçada significant mitjana (Hsmitjana) 6,5083 metres 

Desviació típica (σ) 0,717 

Número de temporals al any (λ) 0,73 

 

En la Taula 29 es mostren els resultats de bondat dels ajustos, segons l’aproximació realitzada 
en aquest document. 

Taula 29. Bondat dels ajustos segons la funció de distribució Weibull a la boia Cap Begur (Direccions efectives) 

Paràmetres Valor 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Test de Kolmogórov-Smirnov  

Nivell de significació 0,692 

Màxima diferència 0,112 

Versemblança 4,035 

R 0,9935 

Paràmetres Weibull 
• a 
• b 
• c 

 
3,3489 
3,4598 
4,5864 

  

Per finalitzar, a la Taula 30 es presenten les estimes d’alçada d’ona a la banda central per la 
funció de probabilitat analitzada. 
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Taula 30. Estimes de les alçades d’ona per a la funció de probabilitat analitzada 

Paràmetres Concepte 

Funció de distribució Weibull 

Posició de dibuix Goda 

Períodes de retorn (anys) Alçades d’ona estimades (m) 

1 4,086 

5 7,187 

10 7,499 

25 7,813 

37 7,927 

50 8,007 

100 8,176 

150 8,265 

200 8,326 

250 8,371 

 

Finalment, per l’alçada d’ona desitjada, en aquest cas l’alçada d’ona pic de la tempesta Gloria 
(7,8 metres), es va calcular el període de retorn, obtenint un resultat de 23,927 anys. 

En la Figura 62 es poden observar els resultats plasmats en el gràfic, del mateix mode que en el 
cas anterior. 

 

Figura 62. Estudi probabilístic de les direccions efectives a la boia Cap Begur 
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Els temporals registrats per la boia es concentren en el rang entre 5,2 i 7 metres d’alçada. El test 
de Kolmogórov-Smirnov, que determina la bondat dels ajustos presenta un comportament 
similar al cas anterior. 

El valor del període de retorn és força elevat, essent ho més a les direccions efectives que no 
pas al omnidireccional, degut en part a la menor quantitat de temporals ocorreguts. Tot i així, el 
valor del període de retorn és força alt per la zona, no comparable als vistos a la Costa Daurada 
en capítols anteriors, però força remarcable i mostrant que alçades d’ona de pic tan altes són 
difícils de veure.  
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5. AVALUACIÓ DE DANYS. RECOPILACIÓ DE DADES RELATIVES 

 

La força del temporal Gloria que va afectar Catalunya el gener de 2020 va provocar el 
desbordament de cursos fluvials, inundacions al litoral, destrucció d’infraestructures viàries, 
despreniment de terrenys i, el més lamentable, la pèrdua de vides humanes. En aquest apartat 
s’analitzaran els danys ocorreguts a causa de l’episodi, centrant-se sobretot en el territori català. 

 

5.1. CONSEQÜÈNCIES DE L’ESDEVENIMENT 

El temporal Gloria va tenir uns efectes devastadors a la majoria del territori català, i fins i tot, a 
altres comunitats autònomes de la península Ibèrica. A Catalunya, l’esdeveniment va provocar 
la mort de quatre persones (13 a tot el territori espanyol) i nombrosos danys materials, la 
reparació dels quals va ser i segueix essent milionària. La combinació de diferents fenòmens 
meteorològics extrems: vent, amb ratxes molt elevades i persistents per sobre dels 70 km/h a 
gran part del país, amb ratxes màximes de fins a 144 km/h, que han generat onades de més de 
7 metres d’altura en alguns punts del litoral; pluges generalitzades per tot el territori, amb 
precipitacions acumulades de fins a 400 mm en alguns punts; i nevades, tant a cotes altes com 
a cotes baixes, en diferents sectors, amb temperatures molt baixes, han desencadenat, de forma 
simultània, processos fluvials, litorals i de vessant amb importants afectacions sobre una 
extensió molt gran del territori, afectant a les quatre províncies catalanes. 

El temporal va impactar severament sobre la franja litoral catalana, des de el Cap de Creus fins 
al Delta de l’Ebre. A més a més, va produir afectacions a les Illes Balears i a la costa valenciana 
fins el cap de la Nau. Aquest episodi va generar una forta erosió de les platges, inundant molts 
trams costaner i la destrucció d’infraestructures marítimes com molts espigons, passeigs 
marítims, etc. Tot i així, l’impacte va ser desigual al llarg de la costa, ja que és un fet que depèn 
bàsicament de les condicions del onatge i del nivell del mar, a més a més, de les característiques 
geomorfològiques dels trams costaners. 

Les afectacions es van produir en àrees urbanes, industrials, forestals, agrícoles, al medi natural 
i en infraestructures crítiques com ara la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària, entre d’altres, 
provocant danys severs a les vies de comunicació més utilitzades a Catalunya. 

La notable pèrdua de sediments a les platges es va contraposar amb l’augment d’aportacions 
fluvials i continentals, que van arribar fins el punt de formar barres (formació de terra en una 
massa d’aigua) a les desembocadures dels rius. Aquest fet també va aportar una enorme entrada 
de nutrients provinents del continent a la franja costera, ocasionant increments de fitoplàncton. 
Fet comprovat degut a l’augment de clorofil·la a les aigües costeres, enfront de la ciutat de 
Barcelona. 

Fins i tot es creu que, ja que va ser tal la intensitat del temporal i el seu efecte sobre el fons marí, 
que molt probablement podria comportar canvis destacables en l’estructura i composició de les 
comunitats bentòniques existents. 

Des del punt de vista geològic, els danys s’han produït per diferents processos, principalment 
pel sobrecreixement de rius, torrents i rieres, i pels processos d’erosió i transport als seus 
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marges; per la variació de la línia de costa, amb erosió, transvasament i acumulació de sorres a 
les platges, i també a les goles fluvials i a les bocanes dels ports; per la inundació marina; pel 
transport de sediments i objectes flotants, tant als cursos fluvials com al litoral, i pels moviments 
de vessant. 

 

5.2. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA DE LES ZONES AFECTADES 

Com ja ha sigut prèviament mencionat, el temporal Gloria va afectar a gran part de Catalunya, 
pràcticament a la seva totalitat, a més d’altres comunitats autònomes d’Espanya. Això sí, els 
danys més severs van ocórrer a Catalunya, que va quedar completament exposat a l’episodi 
climàtic extrem. 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), una entitat pública empresarial espanyola que 
s’encarrega de reportar i tramitar els diferents danys produïts per fenòmens climàtics 
excepcionals en habitatges, vehicles i propietats, sempre que estiguin assegurades, i 
posteriorment s’encarrega d’indemnitzar-les. En altres paraules, amb les seves dades és pot fer 
una idea generalitzada d’on es van registrar els efectes del Gloria de manera més intensa, encara 
que no és una dada exacta ja que només té en compte les propietats assegurades, per tant, 
segurament els danys registrats siguin fins i tot majors. La Figura 63 mostra les zones que van 
sofrir algun tipus de dany pel temporal Gloria i que van demanar alguna indemnització a canvi a 
tota Espanya. El mapa ha estat produït pel CCS. 

 

Figura 63. Mapa de les afectacions produïdes pel Gloria a Espanya. Les zones en Vermell representen de forma 
generalitzada els punts amb danys registrats per l’esdeveniment. (Font: Consorcio de Compensación de Seguros, 2020) 
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Segons la mateixa entitat, 625 municipis diferents d’Espanya van reportar algun tipus de dany 
produït pel Gloria, dels quals 186 a Catalunya, essent la segona comunitat autònoma amb més 
municipis afectats per darrera de Castellà i Lleó.  D’altra banda, Barcelona és la província amb 
més municipis afectats, amb un número exacte de 94.  

Cal tenir en compte que aquests valors depenen sobretot de la quantitat de propietat privada 
assegurada, per tant, pot arribar a ser lògic que en províncies amb més població com Barcelona, 
hi hagi molts més municipis afectats que en altres com Girona o Tarragona. També depèn 
evidentment de quina mena d’assegurances es contracten, ja que sinó es confia en el Consorci, 
o es contracten privades en funció de la propietat que quelcom posseeixi, llavors aquests danys 
no es comptabilitzen, i això pot fer que no siguin del tot exactes els números. 

Val a dir que no s’especifica quants danys s’han reportat en cada municipi, ja que poden ser 
múltiples, només s’han registrat el nombre de municipis exactes que han reportat algun dany 
pel Gloria.  

La distribució de municipis afectats per comunitats autònomes es pot observar a la Taula 31: 

Taula 31. Municipis afectats pel temporal Gloria. Consorcio de Compensación de Seguros. 

Municipis afectats pel Gloria – Consorcio de Compensación de Seguros 
Comunitat autònoma Província Nombre de municipis afectats 

Aragó Terol 3 

Astúries Astúries 20 

Cantàbria Cantàbria 11 

 
 
 
 
 

Castella i Lleó 

Àvila 12 

Burgos 86 

Lleó 60 

Palència 31 

Salamanca 4 

Soria 14 

Zamora 14 

Castella la Manxa Toledo 5 

 
 

Catalunya 

Barcelona 94 

Girona 18 

Lleida 47 

Tarragona 27 

Extremadura Càceres 39 

 
Galícia 

A Coruña 12 

Lugo 21 

Ourense 11 

Illes Balears Illes Balears 30 
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La Rioja La Rioja 10 

Murcia Murcia 2 

País Basc Biscaia 21 

 
País Valencià 

Alacant 4 

Castelló 6 

València 23 

 

Si ens centren únicament en Catalunya, l’entitat del Consorcio de Compensación de Seguros 
afirma que 186 municipis de Catalunya van reportar danys, però com ja s’ha afirmat, la realitat 
és que van ser molts més, ja que el CCS només contempla les indemnitzacions a propietats 
assegurades. Llavors, basant-se en l’estudi realitzat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, analitzant els reculls de premsa de diferents fonts, tal com els 
mitjans de comunicació, els organismes públics i les xarxes socials, recollits entre el 20 de gener 
i el 18 de febrer del 2020, es va arribar a la conclusió que el nombre real de municipis afectats a 
Catalunya va ser de 389. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha 947 municipis, és a dir, que 
un 41% dels municipis existents van patir alguna mena de dany o destrossa per culpa de 
l’episodi.  

En la Figura 64 es mostra un mapa de tots els municipis afectats a Catalunya pel Gloria entre el 
19 i 23 de gener del 2020. Els municipis afectats es troben ressaltats de color vermell. 

 

Figura 64. Municipis afectats pel temporal Gloria (2020) a Catalunya. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i OCCC, 
2020) 
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Per ser més precisos, si analitzem la població de tots els municipis afectats i les creuem, obtenim 
que la població total aproximada afectada pel Gloria d’alguna manera va ser de 6.248.408 
habitants, és a dir, més del 80% de la població catalana va patir, ja sigui directament o 
indirectament les conseqüències del Gloria. De fet, cal destacar segons la informació disponible, 
que tots els municipis de més de 100.000 habitants a Catalunya van patir afectacions 
significatives. 

A més a més, es digne de mencionar que com ja es pot veure a la figura mostrada anteriorment 
(Figura 64), la totalitat del litoral català es va veure afectat pel Gloria, essent la zona geogràfica 
més sensible a la ferocitat del temporal, en gran part degut al gran episodi marítim derivat del 
Gloria.  

Una vegada analitzades les dades ofertes pels reculls de premsa i l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, s’ha estimat que el 40% dels 389 municipis han patit afectacions amb major o menor 
grau. A més a més, totes les comarques catalans han patit algun tipus d’afectació de qualsevol 
grau. Les comarques amb més municipis afectats van ser: el Vallès Oriental amb 30, l’Alt i Baix 
Empordà amb 26 cadascuna, la Selva amb 23, el Maresme amb 22, seguides del Baix Llobregat, 
Vallès Occidental, Osona i Ripollès amb 19, 18, 17 i 15 afectacions respectivament. 

La Figura 65 mostra un gràfic de barres on s’hi plasmen les comarques amb un número de municipis 
afectats més gran, la majoria de les quals es troben al litoral o prelitoral català. 

 

Figura 65. Comarques amb un major número de municipis afectats pel Gloria. (Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya i OCCC, 2020) 

 

5.3. INDEMNITZACIONS ECONÒMIQUES GLOBALS  

Els danys produïts pel Gloria van ser múltiples, comportant reparacions milionàries. L’entitat del 
Consorcio de Compensación de Seguros va fer un balanç aproximat dels diners que es 
necessitaria per indemnitzar a tots els assegurats que van patir alguna afectació al territori 
espanyol deguts als embats de mars i les inundacions, és a dir, pels efectes marins i relacionats 
amb l’aigua. En canvi, no van tenir en compte les indemnitzacions provocades per altres 
fenòmens relacionats amb el Glòria com les produïdes per les fortes nevades. 

Les estimacions inicials van detectar l’existència d’unes 11.630 indemnitzacions necessàries, fet 
que suposava una despesa de 76 milions d’euros aproximadament. El CCS és va encarregar 
d’enviar 91 professionals per tal d’examinar els danys i confirmar la necessitat d’aplicar-hi una 
indemnització. 
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Catalunya 

És la comunitat autònoma que va sofrir més danys al llarg de tot el temporal. La informació 
obtinguda pel CCS va estimar uns 5.100 sinistres d’inundació i embat de mar, dels quals 4.100 
corresponien a habitatges, comerços, indústries i obres civils, i a més de 1.000 automòbils 
arrossegats o inundats. El cost total de totes aquestes indemnitzacions ascendeix a 51,1 milions 
d’euros. 

Les localitats més afectades van ser Malgrat de Mar i Castelldefels a Barcelona, i Blanes a Girona. 

Comunitat Valenciana 

El CCS estima que un total de 4.100 sinistres van ocórrer en aquesta comunitat, degut a les 
inundacions i al embat de les onades del mar, essent 3.800 corresponents a habitatges, 
comerços, indústries i obra civil, i 300 a automòbils. El cost total estimat per la indemnització 
ascendeix als 15,3 milions d’euros. 

Les zones més afectades van ser Dènia a Alacant, Peñíscola a Castelló i Daimús a València.  

Andalusia 

Aquesta comunitat no apareixia entre les afectades durant el temporal, però el dia 25 de gener 
del 2020 es van produir inundacions que van afectar la part oriental, degut a que la borrasca 
Gloria es va desplaçar cap al sud, descarregant unes últimes precipitacions al sud de la península 
Ibèrica quan ja es considerava que el temporal havia acabat (no era tan intens com en dies 
anteriors). Tot i així, va produir certs danys a la comunitat, estimant-se 1.200 sinistres, dels quals 
550 corresponen a habitatges, comerços, indústries i obra civil, mentre que 650 a automòbils. 
El cost total estimat va ascendir a 6,6 milions d’euros. 

La zona més afectada va ser el municipi de Màlaga, en especial el barri de Campanillas. 

Regió de Murcia 

En aquesta comunitat es van estimar un total de 700 sinistres deguts a les inundacions i al embat 
de mar, dels quals 625 corresponien a habitatges, comerços, indústries i obra civil, mentre que 
75 a automòbils. En aquest cas el cost estimat va ascendir a 1,5 milions d’euros. 

Les zones més afectades van ser San Javier i San Pedro del Pinatar. 

Illes Balears 

En aquesta comunitat es van estimar uns 300 sinistres d’inundació i embat del mar, dels quals 
280  van correspondre a habitatges, comerços, indústries i obra civil, mentre que 20 a 
automòbils. El cost total va ascendir a 1,3 milions d’euros. 

Les zones més afectades van ser Felanitx i Manacor a l’illa de Mallorca. 

Aragó i Galícia 

La incidència en aquestes dues comunitats va ser molt inferior a les altres, estimant uns 230 
sinistres i un cost total d’indemnització de 630.000 euros. 
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5.4. PÈRDUES ECONÒMIQUES A CATALUNYA 

Segons l’últim informe elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic les pèrdues econòmiques 
provocades per l’impacte del temporal ascendeixen a més de 500 milions d’euros (OCCC, 2020). De 
la mateixa manera que per l’estudi dels municipis afectats, aquestes dades s’han obtingut partir d’un 
recull de dades de premsa, ja sigui nacional, comarcal, local o de xarxes socials fins i tot, a més a més, 
de fer servir altres fonts d’informació publicades. 

Els resultats de l’informe es poden veure publicats a la Taula 32, on es plasmen diferents àmbits 
socioeconòmics afectats pel Gloria: 

   
Taula 32. Distribució de les pèrdues segons l’àmbit socioeconòmic afectat (Font: OCCC, 2020) 

Àmbit afectat Milions d’euros (€) Percentatge sobre el total (%) 
Equipaments municipals 239,83 46,30 

Infraestructures de transport 92,94 17,94 
Ports 42,39 8,18 

Platges i passeigs marítims 32,72 6,32 
Agricultura, boscos i pesca 32,44 6,26 

Infraestructura d’aigua 31,31 6,04 
Lleres de rius 12,22 2,36 

Propietat privada 9,46 1,83 
Sense dades 24,73 4,77 

Total 518,04 100 
 

Segons l’informe realitzat pel OCCC, els impactes sobre els equipaments municipals, és a dir, mobiliari 
urbà, carrers, infraestructures viàries, instal·lacions municipals, escoles, jardins, poliesportius i 
camins, van suposar un 46,3 % de la despesa, essent l’àmbit amb un valor més elevat, ocupant 
pràcticament la meitat de les pèrdues generades pel temporal. Recalcant l’impacte tan gran que va 
tenir l’esdeveniment contra les poblacions urbanes, deixant-la completament exposada.  

D’altra banda, el segon àmbit amb un percentatge més elevat de despeses va ser el de les 
infraestructures de transport, és a dir, carreteres i ferrocarrils. La despesa va acabar rondant els 100 
milions d’euros, un valor summament elevat, mostrant les importants afectacions al transport que el 
Gloria va comportar. És a dir, que entre les infraestructures de transport i els equipaments municipals 
es concentren pràcticament dues terceres parts de les despeses generades pel temporal. 

Finalment, pel que fa als ports i a les platges representen un 8,18 i un 6,32 % respectivament, essent 
aquests els àmbits més afectats pel Gloria després de les infraestructures i els equipaments 
municipals.. 

A totes aquestes dades ja mostrades caldria afegir altres costos no quantificables com, per exemple, 
els ocasionats per l’aturada de l’activitat de la població degut a diferents causes: com la limitació del 
moviment, tant del transport públic com el privat; centres educatius que van suspendre les activitats 
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juntament amb el transport escolar; el desallotjament d’habitatges i confinament de la població a 
pisos superiors per tal d’evitat els efectes de les inundacions i de les avingudes fluvials sobtades 
degudes al augment del cabdal; o per exemple les recomanacions per suspendre qualsevol activitat 
a l’aire lliure, tant en zona urbana, al costat del mar o a la muntanya, ja sigui pels cops de mar o 
esllavissades. 

 
 

5.5. FRAGILITAT DEL LITORAL CATALÀ: IMPACTES COSTANERS 

La vulnerabilitat costanera catalana contra els temporals es pot analitzar considerant dos efectes 
interrelacionats: l’erosió i les inundacions. Aquests dos factors augmenten amb l’altura i el 
període d’ona, així com amb el nivell del mar. En conseqüència, les onades grans i el fort 
augment del nivell del mat durant el temporal Gloria van ocasionar un impacte molt sever a la 
costa catalana.  

Per tant, a grans tres, els efectes geomorfològics més evidents i destacats que es van produir 
degut a l’episodi van ser la variació de la línia de costa, degut a la sostracció de sorres en unes 
platges i acumulació en altres, i també a les desembocadures dels cursos fluvials i als ports; la 
inundació de les marines, i el transport de grans volums de sediments i objectes flotants.  

 

5.5.1. EROSIÓ I DESPLAÇAMENT DE SEDIMENTS 

El litoral de Catalunya té una longitud de pràcticament 600 kilòmetres, i es caracteritza per una 
gran diversitat geomorfològica, amb dos tipus de costes ben definides; les costes sedimentaries 
i les abruptes. Les costes sedimentàries, predominants al sud de Catalunya, estan 
caracteritzades per unes pendents suaus i moderades, fet que les fa molt vulnerables i 
exposades a grans temporals com el Gloria. De fet, el 65 % de la costa catalana sedimentària es 
erosiva, amb una taxa d’erosió superior al 1 m/any. Si a aquest retrocés generalitzat li afegim 
l’absència d’acomodació degut al increment del nivell de desenvolupant i l’ocupació de la costa 
(més població i habitatges), el resultat és un litoral català amb platges progressivament més 
estretes i amb menys capacitat de protecció. Aquest fet és un dels que ha debilitat més la costa 
catalana i l’ha fet tan vulnerable els últims temps. 

Durant el temporal Gloria, l’erosió es va manifestar en forma d’un retrocés important de la línia 
de costa com a conseqüència de les onades tan continues i potents que van impactar-hi, a més 
a més, de la sobreelevació del nivell del mar al llarg del temporal. Aquesta erosió va ser-hi molt 
present a totes les platges catalanes, però sobretot a les platges obertes, és a dir, aquelles 
exposades directament al mar, sense cap mena de proteccions naturals. Hi ha molts exemples a 
Catalunya d’aquest fet, però és especialment destacable l’evolució de la platja de la Nova Icària 
a Barcelona al llarg del temporal. En la Figura 66 es pot observar una imatge de la platja prèvia 
al Gloria, durant el temporal i posterior, per tal de comparar l’evolució de la línia de costa. 

Aquesta franja costanera catalana, suporta un gran nombre d’infraestructures entre les quals 
destaquen 47 ports i marines, i la via ferroviària al llarg del Maresme. 
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Figura 66. Evolució de la platja de la Nova Icària a Barcelona al llarg de l’esdeveniment. A l’esquerra una imatge abans 
del Gloria, al centra una durant i a la dreta una posterior a l’episodi. (Font: ICC i OCCC, 2020) 

D’altra banda, l’impacte del temporal a les platges més protegides del onatge va ser bastant 
menys intens que a les obertes, però igualment va ser destacable. La forta pèrdua de sediments 
a primera línia de costa es va fer evident a moltíssimes cales i platges de la costa catalana. Un 
exemple d’aquest fet és la platja de Castell a Palamós, d’uns 300 metres de longitud, on 
especialment en el seu extrem sud es fa evident la pèrdua de sediments. Cal destacar que en 
aquesta platja hi desemboca un petit rierol que va influir en el canvi morfològic de la platja.  
La Figura 67 mostra l’evolució de la platja de Castell durant el temporal. 
 

 
Figura 67. Diferència entre la topologia de la platja del Castell abans i després del temporal. El color vermell indica la 
pèrdua de sediments a la platja, mentre que el blau indicia una certa acumulació de sediments. (Font: ICC i OCCC, 
2020) 

Dit això, els sediments desplaçats de les platges són arrossegats i finalment depositats seguint 
tres camins diferents:  

1. La major part són transportats paral·lelament a la costa i es depositen quan troben algun 
obstacle pel seu camí. 
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2. Un altre part dels sediments són transportats transversalment a la platja d’origen, 
depositant-se a una certa profunditat i distància de la línia de costa, dintre la plataforma 
continental, on generalment formen petits dipòsits de sorra. 

3. La resta de sediments (normalment sorres, còdols...) són transportats transversalment 
a la platja d’origen, però aquest cap cap a terra, és a dir, en direcció contrària als 
anteriors. 

 
La gran majoria dels sediments transportats paral·lelament a la costa no es perden dins del 
sistema litoral, però sí que suposa una redistribució dels sediments a llarg del litoral que pot 
dificultar la gestió costanera. D’altra banda, una petita part dels sediments transportats mar 
endins pot acabar tornant a les platges gràcies a les onades suaus o moderades, mentre que la 
resta es quedarà a la plataforma continental. Finalment, els sediments acumulats a les parts 
altes de les platges és molt important, ja que no representa una pèrdua pel sistema litoral. 
Aquesta mena de sediments s’acumulen sobretot en platges amples, amb dunes o maresmes, o 
en  el cas de platges urbanes, quan el propi passeig marítim construït al costat actua com a 
receptor de sorra (barrera i acumulador).  
El fort onatge i la pujada del nivell del mar durant el temporal van causar una gran pèrdua de 
sediments en les platges catalanes, com ja s’ha pogut apreciar a les figures anteriors (Figura 66 
i Figura 67). Tot i així, ja que l’episodi va venir acompanyat de pluges molt intenses i abundants, 
els rius van créixer considerablement en termes de cabdal, fet que va produir una descàrrega 
molt elevada de sediments al mar, la majoria dels quals acabaran alimentant les platges. Per 
tant, l’impacte negatiu per la pèrdua de sediments al final es va alleugerar una mica gràcies a 
aquest fet. 
 
Malgrat tot lo esmentat amb anterioritat, la intensa erosió que ha patit la costa catalana degut 
al Gloria ha provocat una considerable reducció de l’amplada de les platges, fins i tot, la 
desaparició d’algunes petites. Aquest fet afecta greument a les platges i al sistema natural en sí 
per exercir les funcions de defensa i recreació. La recuperació és lenta i fatigosa, a vegades, 
impossible, encara que la natura aporti sediments des de els rius poc a poc.  S’han proposat i es 
segueixen proposant idees per tal de  recuperar poc a poc la majoria d’amplades perdudes, però 
serà un procés llarg i durador. En la Figura 68 es mostra la recuperació natural de la superfície a 
les platges de  Barcelona un mes després del Gloria. 
 

 
Figura 68. Superfície recuperada un mes després del Gloria a les platges de Barcelona. (Font: Notícies Betevé, 2020) 
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5.5.2. INUNDACIONS 

Un altre dels principal riscos geològics que afecten el territori català són les inundacions, tan 
fluvials com litoral. Aquesta mena de fenòmens poden afectar la totalitat del territori català, 
però destaquen dos àrees en especial: els Pirineus, i el litoral i prelitoral conjuntament. Durant 
el passat segle es van produir moltes inundacions produïdes per pluges intenses relativament 
importants a les comarques pirinenques, totes elles destacant pel seu efecte destructor. Les més 
recents destaquen pel seu caràcter local, encara que van arribar a costar vies humanes. L’última 
que va ocórrer abans del Gloria va ser el 2019, pocs mesos abans, quan el riu Francolí, a prop de 
Reus, es va desbordar. 
 
D’altra banda, les inundacions que succeeixen a la franja litoral són majoritàriament causades 
pels temporals de mar, sovint associats amb modificacions de la línia de costa. De la mateixa 
manera que en el anterior cas, s’han registrat molts temporals que han produït danys greus al 
llarg de la costa. Un dels més rellevants i recents va ser el de la gregalada de gener de 2017. 

 
Ara bé, centrant-se exclusivament en el Gloria, al litoral el temporal va afectar tota la franja 
costanera amb més o menys intensitat, provocant nombroses inundacions, sobretot a les 
desembocadures dels rius, com la del riu Ter. Malgrat tot, la més destacada de totes amb molt 
diferència va ser la inundació produïda al Delta de l’Ebre, deguda a la seva fragilitat, on el mar 
va arribar més de 3 km terra endins i va arrasar al voltant de 2.300 ha d’arrossars, que van quedar 
inundats i plens de sorra. A més a més, l’onatge va destrossar la franja costanera de la 
desembocadura, sobretot a la zona de Deltebre i Riumar. La violència i l’embat de les onades va 
colpejar amb molta duresa i insistència les façanes litorals de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i 
Alcanar. També cal dir que el cultiu de bivalves (musclos i ostres) va quedar seriosament afectat. 
Tota activitat agrícola va partir conseqüències nefastes degut a la brutalitat del temporal, i 
evidentment, tota activitat pesquera també, ja que el temporal va impedir la sortida dels vaixells 
de pesca del port fluvial de Deltebre pel moviment de les sorres.  
 
L’Institut Cartogràfic  de Catalunya (ICC) va aconseguir registrar imatges aèries del Delta de l’Ebre 
abans i després de l’esdeveniment. Les Figura 69 i Figura 70 mostren les àrees inundades i les 
empremtes que va deixar el Gloria al delta.  
 

 
Figura 69. Inundacions produïdes al delta de l’Ebre degut al temporal Gloria. En blau marí, zones inundades 
prèviament (9 de gener de 2020). En blau cel, zones inundades degut al temporal. (Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya, ICC, 2020) 
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Figura 70. Ortofotos del Delta de l’Ebre. A l’esquerra, ortofoto vigent (Març de 2021). A la dreta, ortofoto del 21 de 
febrer de 2020 (un mes després del Gloria). (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC, 2021) 

Segons les figures anteriors, l’ICC va realitzar un estudi amb el qual va calcular que la superfície 
inundada abans del temporal era d’unes 22.637 ha, mentre que durant el Gloria van arribar a 
inundar-se unes 3.941 ha addicionals.  

Al Delta de l’Ebre tres persones van haver de ser desallotjades, mentre que una gran quantitat 
de veïns es van quedar sense llum, especialment terra endins a les proximitats de l’Ebre. La barra 
del Trabucador, l’única platja barrera existent a Catalunya situada al delta, va patir nombrosos 
trencaments, que s’entén bàsicament per l’acció combinada del temporal intens juntament amb 
una alt nivell de mar. Això va fer que s’obrissin canals entre el mar obert i la badia que cobreix, 
la dels Alfacs. A més a més, per si fos poc, l’illa del Buda també va desaparèixer.  

Finalment cal dir que també van haver-hi trams al Delta que no van patir cap mena de danys, 
essent el tram menys afectat el que va des de la platja del Serrallo fins l’extrem sud de la platja 
dels Eucaliptus, a la cara sud del Delta. Això s’explica ja que aquestes platges tenien la suficient 
amplada per dissipar l’energia del temporal. 
 
 

5.6. IMAPCTE EN L’ACTIVITAT HUMANA 

El temporal Gloria va produir nombroses afectacions, que d’una manera o altra van acabar 
afectant a una enorme part de la població catalana especialment. La suspensió de classes, el tall 
d’infraestructures vitals pel desplaçament humà o la destrucció de zones de recreació com les 
platges van provocar un cert canvi en la monotonia de la població fins aquell moment. Per tant, 
es podria afirmar que dos dels sectors que més van patir-ne les conseqüències van ser els de la 
pesca i el de les infraestructures, aquest últim abastant tot tipus d’instal·lacions necessàries per 
al desenvolupament de les activitats humanes. 

 

5.6.1. PESCA 

Durant el temporal Gloria es va aturar tota l’activitat pesquera. A mes a més, se li ha d’afegir 
una setmana extra de dificultats en la realització d’activitats pesqueres, degut al desplaçament 
de sediments en la zona litoral i de plataforma per l’acumulació de residus arrossegats pels rius 
i les corrents marines. Aquests canvis van tenir un efecte molt important en la pesca, 
especialment en les embarcacions petites que pesquen amb petites xarxes o amb instruments 
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molt simples. També cal mencionar el canvi en la batimetria de la costa, ja que el moviment de 
sediments va produir canvis en la profunditat del mar, canviant a vegades els valors fins i tot 2 
o 3 metres, fet que va influir força a la pesca, sobretot a l’hora de fer servir aparells amb GPS 
que mesuraven la profunditat aproximada del mar.  

Els instruments de pesca que estaven al mar en el moment del temporal van ser desplaçats, 
arrossegats i en gran part destruïts pel temporal. En la majoria dels casos va esser impossible 
tornar a fer servir aquests aparells, és a dir, que van quedar en desús i fets malbé. Això també 
és aplicable als instruments de mesura com les boies, ja que per exemple, la boia Barcelona II va 
deixar de funcionar degut a una avaria durant el temporal. A més a més, totes utensilis de pesca 
varats o guardats al litoral en zones amb una profunditat de entre 20-25 metres (ja poden ser 
petites embarcacions entre d’altres), van acabar recorrent distàncies de fins i tot uns quants 
kilòmetres. Altres van acabar desapareixent i encara a dia d’avui no s’han trobat, i unes altres 
van acabar enfonsades sota la sorra, no podent-se recuperar. Tot això va implicar un gran dany 
en el col·lectiu de pescadors, sobretot els locals, que es van veure obligats a invertir grans 
quantitats de diners per arreglar els desperfectes dels estris i de les embarcacions afectades, a 
més de no poder exercir la seva feina durant un temps considerable. 

Les setmanes posteriors al Gloria, els pescadors van tenir greus problemes a l’hora de pescar, 
degut a la gran quantitat de residus i sediments que s’havien arrossegat al mar, fet que encara 
va dificultar molt més la seva feina. Tot i així, deixant de banda els impactes negatius inicials, 
s’espera que els efectes del temporal siguin positius en un futur per certs ecosistemes marins 
que no disposaven de molts sediments ni es podien autoregular ells mateixos. 

 

5.6.2. INFRAESTRUCUTRES 

Un altre dels sectors més afectats directament pel temporal va ser el de les infraestructures. De 
la mateixa manera que amb la pesca, l’esdeveniment climàtic va impedir a la població fer ús de 
les xarxes de comunicació i transport tal i com n’havien fet fins llavors, a més de deteriorar els 
habitatges i els llocs d’oci, degut en gran mesura per la violència de l’episodi i el desbordament 
de rius, esllavissades i induccions. 

Els moviments de vessants engloba tots els processos que degraden les roques i els sòls de la 
superfície del terreny i que, juntament amb l’acció de la gravetat, provoquen desestabilitzacions 
com ara esllavissades, despreniments i fluxos de terres. Aquesta mena d’esdeveniments van ser 
molt comuns al llarg del Gloria, produint-se 352 exactament, afectant a una gran quantitat de 
carreteres i provocant grans destrosses. Només l’11% d’aquests esdeveniments van produir-se 
en terrenys naturals, és a dir que la resta van produir-se en indrets on el perfil topogràfic havia 
sigut modificat per l’activitat humana, com per exemple talussos per vials de carretera o per vies 
de tren, significant que la gran majoria de moviments de terres van impactar directament en 
gran o menys mesura amb l’activitat humana produint danys a moltíssimes infraestructures. Un 
exemple d’esllavissada seria l’ocorregut a la via BV-5301, al Brull al Vallès Oriental. 

Una altre dels factor que més va perjudicar les infraestructures va ser el de les inundacions pels 
desbordaments dels cursos fluvials. El temporal va generar crescudes importants arreu del 
territori, essent els cursos fluvials més afectats el Besós, l’Onyar, el Ter, el Fluvià o el Llobregat 
entre d’altres. El desbordament d’aquests rius va obligar a prendre mesures preventives, com el 
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desallotjament d’habitatges i el confinament de ciutadans, a més de tancar temporalment 
moltes vies d’accés a diferents municipis.  

Encara que probablement les infraestructures més afectades van ser totes aquells pròximes al 
litoral, sobretot els ports i les estructures protectores, com les bocanes o els espigons. La 
brutalitat del onatge. Les brutalitat de l’episodi marítim va obligar a tancar passeig marítims i va 
provocar el tall de la circulació portuària durant moltes hores en molts punts de Catalunya. 

El conjunt d’efectes del temporal va produir danys incalculables, no solament econòmics, sinó 
també a la vida humana, mostrant la brutalitat de la força de la natura i la fragilitat humana 
contra aquesta mena d’esdeveniments. 
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6. CARACTERITZACIÓ DE LA COSTA CATALANA 

 

Per tal d’entendre de millor manera els canvi morfològics produïts al litoral català degut al 
temporal Gloria o les raons de perquè va afectar tant aquest esdeveniment a la costa catalana, 
cal entendre a fons l’estructura geològica del litoral, conèixer be les característiques 
granulomètriques del sediment existent i el perfil del terreny.  

 

6.1. MODEL D’ELEVACIONS DEL TERRENY 

En primer lloc és important conèixer la morfologia del litoral català, que s’entén per la forma i 
les dimensions sobretot de les platges a Catalunya. Per a poder-ho fer, és important conèixer les 
elevacions i les irregularitats al terreny. 

La Figura 71 mostra un mapa físic del territori català, exemplificant les diferents morfologies 
existents i la irregularitat del terreny en molts punts del territori. 

 

Figura 71. Mapa físic de Catalunya. Escala 1:150000. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2021) 

Com es pot observar, Catalunya disposa d’un terreny molt variat, amb zones irregulars i de 
considerables elevacions com la zona pirinenca o prepirinenca, mentre que hi ha zones on els 
terrenys plans hi predominen, com les terres de l’Ebre. Pel que fa a la costa es podria dir 
exactament el mateix, molt variada en funció del punt on hom es trobi, amb importants 
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desnivells i accidents geogràfics al nord i amb terrenys més suaus i regulars al sud. Encara que 
també existeixen perfils de costa molt escarpats a la zona centra com al Garraf, on no hi ha lloc 
pels terrenys plans. Per tal d’estudiar la geografia catalana del litoral, la millor manera de fer-ho 
és mitjançant l’ús d’un model d’elevacions del terreny. 

Un Model d’Elevacions del Terreny (MDT) és una representació digital de la superfície del 
terreny mitjançant el mostreig regular o irregular de l’altitud del relleu, generalment del planeta 
Terra, encara que recentment es disposa de models digitalitzats d’altres planetes. Els models 
digitals d’elevacions es solen emmagatzemar segons el model de dades ràster, o mitjançant una 
xarxa irregular de triangles, emmagatzemada segons el model de dades TIN. Independentment 
de l’estructura o el format, un MDT és un model de superfície funcional del relleu a partir del 
quan se’n poden analitzar les propietats. A més a més, cal remarcar que els models digitals 
d’elevacions són un dels components principals del processament d’informació geoespacial, que 
proporciona la base per a nombroses aplicacions en ciències de la terra i en el camp de 
l’enginyeria. És a dir, que és una eina útil per l’estudi de les irregularitats del terreny i la 
morfologia. Per poder llegir i interpretar les dades ràster, cal fer servir programes especialitzats, 
entre ells el programa QGis (Phython, C++), mitjançant el qual s’han obtingut els resultats 
buscats. 

Amb l’objectiu de representar de manera més apropiada les elevacions del terreny del litoral 
català, s’ha fragmentat el litoral en cinc per a fer més fàcil la interpretació de resultats i l’anàlisi. 
Dividint-se de la següent manera: 

1. Cap de Creus  
2. Costa Brava. Baix Empordà i la Selva 
3. El Maresme 
4. Costa barcelonina i tarragonina 
5. Delta de l’Ebre 

Els resultats obtinguts es plasmen en les següents cinc figures, on es pot observar el model 
d’elevacions del terreny de tot el litoral català,  començant pel nord amb la frontera amb França 
i acabant al sud on la frontera amb la Comunitat Valenciana. En cada una de les imatges es pot 
observar la irregularitat del terreny i les elevacions existents.
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6.1.1. CAP DE CREUS 

 

 

 

 

Figura 72. Model d’elevacions del terreny del Cap de Creus



El Temporal Gloria: caracterització i impactes costaners 
  
 
 

91 
 

6.1.2. COSTA BRAVA: BAIX EMPORDÀ I LA SELVA 

 

 

 

Figura 73. Model d’elevacions del terreny de la Costa Brava: Baix Empordà i la Selva 
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6.1.3. EL MARESME 

 

 

 

 

 

Figura 74. Model d’elevacions del terreny del Maresme
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6.1.4. BARCELONA 

 

 

Figura 75. Model d’elevacions del terreny de la costa barcelonina i tarragonina
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6.1.5. EL DELTA DE L’EBRE 

 

 

 

Figura 76. Model d’elevacions del terreny del Delta de l’Ebre 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Temporal Gloria: caracterització i impactes costaners 
  
 
 

95 
 

6.2. CARACTERÍSTIQUES GRANOLUMÈTRIQUES DE LA COSTA 

Com ja és sabut, un dels medis més afectats pel temporal Gloria va ser el marítim, sobretot les 
platges de tot el litoral català. Van estar completament exposades al onatge intens i a les 
condiciones climatològiques extremes, produint grans canvis morfològics. Fins i tot a dia d’avui 
encara es pateixen les conseqüències d’aquest esdeveniment, no havent-se recuperat del tot. 
Per tant, és important conèixer les característiques del litoral català, sobretot a l’hora de poder 
preparar-se per esdeveniments futurs i per saber quina mena de medi ambient ens rodeja.  

Per tal de poder estudiar les característiques granulomètriques de les platges catalanes, s’han 
escollit 45 platges del litoral català, concretament les platges que es van veure més afectades 
pel temporal Gloria i que van patir més canvis visibles. D’aquesta manera es podria estudiar les 
característiques de cada una d’elles i poder fer-se una idea de la seva morfologia prèvia a l’inici 
de l’esdeveniment, i sobretot conèixer de bona mà les característiques precises existents del 
litoral català. 

Les 45 platges es divideixen en 15 per cada una de les tres províncies catalanes que disposen de 
sortida al mar; Girona, Barcelona i Tarragona. Dintre d’aquestes províncies hi ha 12 comarques 
amb accés al mar, totes elles amb platges afectades pel Gloria, amb mínim una platja de cada 
una d’elles analitzada en aquest estudi, fet amb l’objectiu d’obtenir un estudi divers i profund 
del litoral català. 

 

6.2.1. INFORMACIÓ GENERAL: DIMESNIONS DE LES PLATGES 

En primer lloc es presentaran les característiques bàsiques de les platges analitzades, sobretot 
en termes de localització i dimensions. Les variables analitzades són les següents: 

1. Localització. Municipi i comarca on es troba el punt estudiat. 
2. Longitud de la platja. Llargada en metres. 
3. Amplada de la platja S’analitzen els valors màxims, mínims i mitjans de l’amplada dels 

punts d’estudi, en metres. 
4. Superfície de la platja. Valors en metres quadrats. 
5. Altura de la berma. La berma és una zona semi-horitzontal a les platges, generada pels 

sediments i la sorra acumulada a causa de l’onatge. Mesurada en metres 
6. Orientació mitjana de la platja. En graus respecte el nord, considerant-lo com a 0 graus 

i l’est com a 90. 
7. Ús actual de la platja. El servei que dóna actualment el punt d’estudi, des d’un ús 

recreatiu fins a ser usada com a espai natural. 

Els resultats de l’anàlisi es mostren en les següents tres taules, cada una d’elles representant 
una de les tres províncies ja mencionades. Totes les platges han estat ordenades de nord a sud, 
aplicat a cada una de les tres taules següents: Taula 33, Taula 34 i Taula 35. 
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Platges – Província de Girona 
Nom  Municipi Comarca Longitud (m) Amplada (m) Superfície (m2) Altura de la berma (m) Orientació mitjana 

de la platja (ª dreta 
respecte el nord) 

Ús principal de la 
platja 

Platja d’Empuriabrava Castelló 
d’Empúries Alt Empordà 1283,51 Mitjana: 95,74 

Màxima: 112,31 
Mínima: 65,78 

109702,79 Mitjana: 1,25 
Màxima: 1,30 
Mínima: 1,20 

35 Turístic/Recreatiu 

Platja de Can Comes Castelló 
d’Empúries Alt Empordà 3947,26 Mitjana: 87,05 

Màxima: 104,23 
Mínima: 39,71 

341677,97 Mitjana: 1,12 
Màxima: 1,29 
Mínima: 0,94 

18 Turístic/Recreatiu 

Platja de Sant Pere 
Pescador Sant Pere 

Pescador Alt Empordà 6241,16 Mitjana: 88,35 
Màxima: 128,78 
Mínima: 53,88 

564459,43 Mitjana: 1,98-1,11 
Màxima: 3,31-1,86 
Mínima: 0,65-0,36 

175 Turístic/Recreatiu 

Platja principal de 
l’Estartit Torroella de 

Montgrí Baix Empordà 1043,75 Mitjana: 88,30 
Màxima: 106,55 
Mínima: 61,01 

83453,7 Mitjana: 1,26 
Màxima: 1,36 
Mínima: 1,17 

25 Turístic/Recreatiu 

Platja Gran de Pals Pals Baix Empordà 1681,5 Mitjana: 62,06 
Màxima: 86,82 
Mínima: 27,3 

101510,68 Mitjana: 3,24-3,09 
Màxima: 4,45-4,89 
Mínima: 2,03-1,29 

160 Turístic/Recreatiu 

Platja de sa Riera Begur Baix Empordà 201,82 Mitjana: 62,74 
Màxima: 80,35 
Mínima: 41,86 

16426,39 Mitjana: 3,03 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

118 Turístic/Recreatiu 

Platja de Tamariu Palafrugell Baix Empordà 208,7 Mitjana: 24,92 
Màxima: 36,22 
Mínima: 3,72 

5362,19 Mitjana: 2,27 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

42 Turístic/Recreatiu 

Platja del Llafranc Palafrugell Baix Empordà 347,27 Mitjana: 28,56 
Màxima: 36,61 
Mínima: 18,9 

9323,22 Mitjana: 2,83 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

78 Turístic/Recreatiu 
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Platja de Castell Palamós Baix Empordà 339,3 Mitjana: 62,72 
Màxima: 87,64 

Mínima: 18 
22714,93 Mitjana: 1,78 

Màxima: 1,98 
Mínima: 1,57 

97 Turístic/Recreatiu 

Platja des Monestir Calonge Baix Empordà 272,17 Mitjana: 31,31 
Màxima: 43,29 
Mínima: 24,25 

8640,42 Mitjana: 2,28-2,26 
Màxima: 2,76-2,59 
Mínima: 1,8-1,93 

87 Turístic/Recreatiu 

Platja Gran Castell-Platja 
d’Aro Baix Empordà 2161,86 Mitjana: 56,06 

Màxima: 78,71 
Mínima: 41,55 

120927,02 Mitjana: 5,66 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

15 Turístic/Recreatiu 

Platja de Sant Pol Sant Feliu de 
Guíxols Baix Empordà 875,6 Mitjana: 28,56 

Màxima: 54,57 
Mínima: 9,54 

24990,8 Mitjana: 2,39 
Màxima: 3,13 
Mínima: 1,65 

60 Turístic/Recreatiu 

Platja de la Mar 
Menuda Tossa de Mar Selva 157,23 Mitjana: 32,29 

Màxima: 45,8 
Mínima: 25,27 

5988,18 Mitjana: 2,5 
Màxima: 3,16 
Mínima: 1,84 

82 Turístic/Recreatiu 

Platja de Canyelles Tossa de Mar Selva 427,459 Mitjana: 32,055 
Màxima: 47,075 
Mínima: 17,218 

13288,98 Mitjana: 2,54 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

98 Turístic/Recreatiu 

Platja de  Lloret de Mar Lloret de Mar Selva 1419 Mitjana: 24 
Màxima: 97 
Mínima: 5 

53428 Mitjana: 2,36-1,86 
Màxima: 2,6-1,89 
Mínima: 2,12-1,83 

60 Turístic/Recreatiu 

Taula 33. Caracterització de les platges a la província de Girona 
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Taula 34. Caracterització de les platges a la província de Barcelona 

Platges – Província de Barcelona 

Nom  Municipi Comarca Longitud (m) Amplada (m) Superfície (m2) Altura de la berma (m) Orientació mitjana 
de la platja (ª dreta 
respecte el nord) 

Ús principal de la 
platja 

Platja de Santa 
Susanna Malgrat de Mar El Maresme 2450 Mitjana: 50 

Màxima: 94 
Mínima: 8 

108525 Mitjana: 2,5 
Màxima: 3 
Mínima: 1,4 

55 Turístic/Recreatiu 

Platja Gran de Calella Calella El Maresme 1425 Mitjana: 66 
Màxima: 87 
Mínima: 42 

93808 Mitjana: 3,8 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

70 Turístic/Recreatiu 

Platja de Cavaió Canet de Mar El Maresme 1558 Mitjana: 82 
Màxima: 138 

Mínima: 5 
126120 Mitjana: 3,1 

Màxima: 3,3 
Mínima: 3 

55 Turístic/Recreatiu 

Platja del Varador Mataró El Maresme 780 Mitjana: 105 
Màxima: 150 
Mínima: 40 

91116 Mitjana: 2 
Màxima: 2,5 
Mínima: 1,7 

40 Turístic/Recreatiu 

Platja de Bellamar Premià de Mar El Maresme 285 Mitjana: 51 
Màxima: 80 
Mínima: 27 

14142 Mitjana: 2 
Màxima: 2,1 
Mínima: 1,9 

70 Turístic/Recreatiu 

Platja de Montgat Montgat El Maresme 1700 Mitjana: 40 
Màxima: 80 
Mínima: 6 

66447 Mitjana: 2,27 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

60 Turístic/Recreatiu 

Platja del Pont del 
Petroli Badalona Barcelonès 400 Mitjana: 34 

Màxima: 49 
Mínima: 20 

13615 Mitjana: 1,3 
Màxima: 1,6 

Mínima: 1 
30 Turístic/Recreatiu 
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Platja de la Mar Bella Barcelona Barcelonès 515 Mitjana: 43 
Màxima: 75 
Mínima: 15 

20845 Mitjana: 2,1 
Màxima: -- 
Mínima: -- 

35 Turístic/Recreatiu 
(Platja Naturista) 

Platja de Nova Icària Barcelona Barcelonès 410 Mitjana: 54 
Màxima: 83 
Mínima: 31 

22041 Mitjana: 1,4 
Màxima: 1,7 
Mínima: 1,1 

50 Turístic/Recreatiu 

Platja del Prat El Prat de 
Llobregat Baix Llobregat 4775 Mitjana: 77 

Màxima: 116 
Mínima: 5 

37416 Mitjana: 1,1 
Màxima: 1,8 
Mínima: 0,3 

65 Turístic/Recreatiu i 
Espai Natural 

Platja de Gavà Gavà Baix Llobregat 3640 Mitjana: 61 
Màxima: 100 
Mínima: 34 

217062 Mitjana: 1,4 
Màxima: 1,9 
Mínima: 0,8 

80 Turístic/Recreatiu 

Platja de Castelldefels Castelldefels Baix Llobregat 4890 Mitjana: 111 
Màxima: 134 
Mínima: 70 

542406 Mitjana: 1,1 
Màxima: 2,2 
Mínima: 0,6 

95 Turístic/Recreatiu 

Platja dels Balmins Sitges Garraf 220 Mitjana: 15 
Màxima: 32 
Mínima: 2 

2760 Mitjana: 1,2 
Màxima: 1,5 
Mínima: 0,9 

100 Turístic/Recreatiu 

Platja Llarga de 
Vilanova Vilanova i la 

Geltrú Garraf 330 Mitjana: 34 
Màxima: 54 
Mínima: 23 

9315 Mitjana: 0,6 
Màxima: 1 
Mínima: 0,3 

70 Espai Natural 

Platja Llarga de 
Cubelles Cubelles Garraf 300 Mitjana: 26 

Màxima: 65 
Mínima: 9 

9080 Mitjana: 0,8 
Màxima: 1 
Mínima: 0,2 

55 Turístic/Recreatiu 
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Taula 35. Caracterització de les platges a la província de Tarragona 

Platges – Província de Tarragona 
Nom  Municipi Comarca Longitud (m) Amplada (m) Superfície (m2) Altura de la berma 

(m) Orientació mitjana 
de la platja (ª dreta 
respecte el nord) 

Ús principal de la 
platja 

Platja de Cunit Cunit Baix Penedès 454 Mitjana: 102 
Màxima: 165 
Mínima: 53 

32208 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 0,812 
74 Turístic/Recreatiu 

Platja de Calafell Calafell Baix Penedès 970 Mitjana: 54 
Màxima: 63 
Mínima: 36 

54672 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 1,455 
83 Turístic/Recreatiu 

Platja Llarga de 
Tarragona Tarragona Tarragonès 2622 Mitjana: 33 

Màxima: 44 
Mínima: 24 

88227 Mitjana: -- 
Màxima: 2,68 
Mínima: 0,051 

85 Turístic/Recreatiu 

Platja de la Pineda Vila-seca Tarragonès 2521 Mitjana: 49 
Màxima: 96 
Mínima: 17 

100763 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 1,56 
30 Turístic/Recreatiu 

Platja Ponent de Salou Salou Tarragonès 1129 Mitjana: 49 
Màxima: 105 
Mínima: 32 

49906 Mitjana: 0,78 
Màxima: 0,91 
Mínima: 0,042 

83 Turístic/Recreatiu 

Platja de Pixerota Cambrils Baix Camp 615 Mitjana: 23 
Màxima: 35 
Mínima: 15 

12980 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 1,317 
45/48 Turístic/Recreatiu 

Platja del Cristall Mont-roig del 
Camp Baix Camp 1512 Mitjana: 66 

Màxima: 82 
Mínima: 49 

99443 Mitjana: 2,6 
Màxima: -- 
Mínima: 1,4 

24 Turístic/Recreatiu 
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Platja de l’Arenal L’Ampolla Baix Ebre 1860 Mitjana: 33 
Màxima: 47 
Mínima: 9 

58881 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima:1,48 
156 Turístic/Recreatiu 

Platja de l’Estany L’Ametlla de 
Mar Baix Ebre 184 Mitjana: 29 

Màxima: 38 
Mínima: 21 

5203 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 0,35 
20 Turístic/Recreatiu 

Platja de la Marquesa Deltebre Baix Ebre 1208 Mitjana: 90 
Màxima: 124 
Mínima: 56 

105698 Mitjana: 1,42 
Màxima: 1,47 
Mínima: 1,038 

144 Espai Natural 

Platja de la Bassa de 
l’Arena Deltebre Baix Ebre 2972 Mitjana: 44 

Màxima: 33 
Mínima: 65 

124696 Mitjana: 1,99 
Màxima: 2,24 
Mínima: 1,58 

140 Turístic/Recreatiu i 
Espai Natural 

Platja de Riumar Deltebre Baix Ebre 1316 Mitjana: 126 
Màxima: 201 
Mínima: 42 

177888 Mitjana: 0,66 
Màxima: -- 

Mínima: 0,459 
110 Turístic/Recreatiu 

Platja de l’Eucaliptus Amposta Montsià 4534 Mitjana: 174 
Màxima: 217 
Mínima: 132 

808455 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 0,843 
64 Turístic/Recreatiu 

Platja del Trabucador Sant Carles de 
la Ràpita Montsià 8132 Mitjana: 69 

Màxima: 130 
Mínima: 34 

509724 Mitjana: 1,1 
Màxima: 1,15 
Mínima: 0,61 

55/64 Espai Natural 

Platja del Ciment Alcanar Montsià 153 Mitjana: 18 
Màxima: 21 
Mínima: 16 

2630 Mitjana: -- 
Màxima: -- 

Mínima: 0,93 
69 Turístic/Recreatiu 

 

6.2.2. CARACTERÍSITQUES GRANULOMÈTRIQUES I MORFOLÒGIQUES 

Finalment, a l’estudi s’afegiran les característiques granulomètriques dels punts d’estudi, com els sediments existents, la mida i el perfil de les platges. Les 
següents taules mostren les característiques granulomètriques de les platges escollides de cada província; Taula 36, Taula 37, Taula 38. 
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Platges – Província de Girona 
Nom  Sediments Perfil de la platja 

 
 
 
 
 

Platja 
d’Empuriabrava 

D50 (mm) = 0,44 
σ (mm) = 0,15 

Color = Torrat clar 

      
Platja de Can 

Comes D50 (mm) = 0,37 
σ (mm) = 0,09 
Color = Torrat  

      
Platja de Sant Pere 

Pescador D50 (mm) = 0,23 
σ (mm) = 0,06 
Color = Torrat 
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Platja principal de 
l’Estartit D50 (mm) = 0,23 

σ (mm) = 0,13 
Color = Torrat 

      
Platja Gran de Pals D50 (mm) = 0,72 

σ (mm) = 0,31 
Color = Torrat 

      
Platja de sa Riera D50 (mm) = 1,77 

σ (mm) = 0,87 
Color = Torrat 
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Platja de Tamariu D50 (mm) = 1,86 
σ (mm) = 0,80 
Color = Daurat 

      
Platja del Llafranc D50 (mm) = 0,94 

σ (mm) = 0,45 
Color = Daurat 

      
Platja de Castell D50 (mm) = 1,03 

σ (mm) = 0,30 
Color = Daurat 
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Platja des Monestir D50 (mm) = 0,44 
σ (mm) = 0,15 

Color = Torrat clar 

    
Platja Gran (Platja 

d’Aro) D50 (mm) = 1,49 
σ (mm) = 0,55 

Color = Torrat clar 

    
Platja de Sant Pol D50 (mm) = 0,38 

σ (mm) = 0,49 
Color = Daurat 
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Platja de la Mar 
Menuda D50 (mm) = 1,43 

σ (mm) = 0,67 
Color = Daurat 

    
Platja de 

Canyelles D50 (mm) = 1,16 
σ (mm) = 0,49 

Color = Daurat clar 

    
Platja de  Lloret de 

Mar D50 (mm) = 1,46 
σ (mm) = 0,60 
Color = Daurat 

    
Taula 36. Característiques granulomètriques de les platges a la província de Girona 
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Platges – Província de Barcelona 
Nom  Sediments Perfil de la platja 

Platja de Santa 
Susanna D50 (mm) = 1,049 

σ (mm) = 0,355 
Color = Daurat 

   
Platja Gran de 

Calella D50 (mm) = 1,756 
σ (mm) = 0,755 

Color = Torrat fosc 

   
Platja de Cavaió D50 (mm) = 1,807 

σ (mm) = 0,756 
Color = Torrat 
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Platja del Varador D50 (mm) = 0,616 
σ (mm) = 0,214 
Color = Daurat 

   
Platja de Bellamar D50 (mm) = 0,612 

σ (mm) = 0,341 
Color = Torrat 

   
Platja de Montgat D50 (mm) = 0,768 

σ (mm) = 0,334 
Color = Daurat clar 
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Platja del Pont del 
Petroli D50 (mm) = 0,964 

σ (mm) = 0,205 
Color = Daurat 

   
Platja de la Mar 

Bella D50 (mm) = 0,467 
σ (mm) = 0,347 
Color = Daurat 

    
Platja de Nova 

Icària D50 (mm) = 0,461 
σ (mm) = 0,181 
Color = Daurat 
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Platja del Prat D50 (mm) = 0,304 
σ (mm) = 0,117 
Color = Torrat 

   
Platja de Gavà D50 (mm) = 0,307 

σ (mm) = 0,130 
Color = Torrat 

   
Platja de 

Castelldefels D50 (mm) = 0,267 
σ (mm) = 0,150 
Color = Torrat 
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Platja dels Balmins D50 (mm) = 0,186 
σ (mm) = 0,063 

Color = Torrat clar 

   
Platja Llarga de 

Vilanova D50 (mm) = 0,389 
σ (mm) = 0,178 
Color = Torrat 

   
Platja Llarga de 

Cubelles 

 
 
  

D50 (mm) = 0,195 
σ (mm) = 0,063 
Color = Torrat 
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Platges – Província de Tarragona 
Nom  Sediments Perfil de la platja 

Platja de Cunit D50 (mm) = 0,182 
σ (mm) = 0,048 
Color = Daurat 

   
Platja de Calafell D50 (mm) = 0,204 

σ (mm) = 0,092 
Color = Torrat 

   
Platja Llarga de 

Tarragona D50 (mm) = 0,216 
σ (mm) = 0,071 

Color = Daurat fosc 
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Platja de la Pineda D50 (mm) = 0,215  
σ (mm) = 0,087 

Color = Torrat clar 

   
Platja Ponent de 

Salou D50 (mm) = 0,544 
σ (mm) = 0,316 
Color = Daurat 

   
Platja de Pixerota D50 (mm) = 0,208 

σ (mm) = 0,077 
Color = Daurat fosc 
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Platja del Cristall D50 (mm) = 0,555 
σ (mm) = 0,354 

Color = Gris fosc 

   
Platja de l’Arenal D50 (mm) = 0,310 

σ (mm) = 0,222 
Color = Daurat 

   
Platja de l’Estany D50 (mm) = 1,666 

σ (mm) = 0,676 
Color = Torrat clar 
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Platja de la 
Marquesa D50 (mm) = 0,203 

σ (mm) = 0,038 
Color = Torrat fosc 

   
Platja de la Bassa 

de l’Arena D50 (mm) = 0,208 
σ (mm) = 0,036 

Color = Torrat fosc 

   
Platja de Riumar D50 (mm) = 0,190 

σ (mm) = 0,051 
Color = Torrat fosc 
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Platja de 
l’Eucaliptus D50 (mm) = 0,226 

σ (mm) = 0,44 
Color = Torrat fosc 

   
Platja del 

Trabucador D50 (mm) = 0,225 
σ (mm) = 0,042 

Color = Torrat fosc 

   
Platja del Ciment D50 (mm) = 0,201 

σ (mm) = 0,045 
Color = Torrat 

   
Taula 37. Característiques granulomètriques de les platges a la província de Barcelona 

Taula 38. Característiques granulomètriques de les platges a la província de Tarragona
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7. DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

 

Una vegada tractats tots els punts establerts a l’inici de l’informe i extrets els resultats desitjats 
sobre el temporal Gloria, s’ha procedit a comparar i valorar els resultats obtinguts. S’ha decidit 
dividir l’estudi dels resultats en diferents grups  

 

7.1. RESULTATS DE L’ANÀLISI HIDRODINÀMIC 

En primer lloc es van posar sobre la taula els resultats obtinguts dintre l’anàlisi hidrodinàmic, 
destacant la informació extreta gràcies als gràfics, a les alçades d’ona i a la durada dels temporals 
que han permès fer-se una idea de com va actuar el Gloria al llarg de tota la costa catalana. 

 

7.1.1. CARACTERITZACIÓ DE LA COSTA CATALANA 

Les variables analitzades al llarg del Capítol 3. Caracterització hidrodinàmica de l’esdeveniment, 
van ajudar a fer-se una idea de com va desenvolupar-se i evolucionar el Gloria. El més cridaner 
de tot, va ser sens dubte la regularitat del propi esdeveniment, actuant al llarg de tot el litoral 
català amb una intensitat molt similar, deixant registres semblants al llarg de tot el litoral sense 
afluixar en cap punt.   

L’onatge durant el temporal va provenir en la seva majoria de l’est al llarg de tota la costa i 
durant tot el temporal, amb una certa tendència a la costa Brava, pròxima al Cap de Creus, a 
iniciar-se des de el nord i canviar a l’est. Aquest fet coincideix amb que el Gloria és considerada 
una llevantada, evidentment perquè va provenir amb molt intensitat des d’aquesta direcció. En 
general, les direccions de procedència es van moure en un rang d’entre 50 i 100 graus al llarg de 
tot el litoral, variant una mica més al litoral nord. 

Les velocitats del vent enregistrades també coincideixen amb la informació ja coneguda que diu 
que durant el Gloria no es van assolir valors històrics però si una constància molt persistent. Els 
registres van rondar al voltant dels 20 i 25 m/s en els seu punt àlgid en tots els punts d’estudi, 
sens excepció, essent un valor poc freqüent de veure en zones pròximes al Delta de l’Ebre, però 
molt més habituals al litoral nord de la costa Brava. De fet, als punts d’estudi més nòrdics es 
podia veure com a les setmanes prèvies o posteriors al esdeveniment van registrar-se ratxes de 
vent fins i tot superiors a les del Gloria, demostrant que les velocitats no van ser precisament un 
punt a destacar. Els vents no van afluixar gaire durant el temporal, mantenint-se al voltant dels 
valors ja mencionats, afluixant només l’últim dia de temporal.  

Finalment, pel que fa als períodes mitjans espectral i els períodes de pic, els valors obtinguts van 
ser relativament regulars al llarg de tota la costa i de tots els punts d’estudi. De fet, molts dels 
punts estudiats coincidien en els seus gràfics i mostraven valors pràcticament calcats, 
exemplificant així la regularitat i constància amb la que va actuar el Gloria al llarg de tot el litoral, 
abraçant tot el territori marítim català. 
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7.1.2. ALÇADA D’ONA 

Una vegada estudiades les variables més generals, l’estudi de resultats es centrarà sobretot en 
analitzar els valors d’alçada d’ona màxima obtinguts, comparant-los entre sí i analitzant-los més 
profundament. Els resultats es veuen plasmats a la Taula 39. 

Taula 39. Resultats globals de les alçades d’ona del Gloria a cada un dels punts d’estudi 

Boies 
Identificació Número de 

temporals Alçada d’ona 
màxima – 

Gloria (metres) 
Alçada d’ona 

mitjana de la resta 
de temporals 

(metres) 
¿És el Gloria el 

registre històric més 
alt? 

Cap Begur 65 7,8 5,82  
Barcelona II 113 3,8 2,97  
Tarragona 49 7,6  4  

Costa 
Tarragona 48 4,1 2,25  

Punts SIMAR 
Identificació Número de 

temporals Alçada d’ona 
màxima - 

Gloria (metres) 
Alçada d’ona 

mitjana de la resta 
de temporals 

¿És el Gloria el 
registre històric més 

alt? 
2092124 109 7,29 3,75  
2094126 98 7,69 3,77  
2098128 158 8,8 3,91  
2100130 130 8,42 3,86  
2104132 110 8,21 3,82  
2108134 88 7,67 3,86  
2112134 104 8,32 4,48  
2116136 120 8,17 4,52  
2120138 88 7,94 5,05  
2124140 101 7,93 5,6  
2126142 135 7,86 5,68  
2128146 137 7,54 5,7  
2128148 122 7,85 5,6  
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Tal i com es pot observar al gràfic anterior, les alçades d’ona màxima del Gloria registrades són 
molt similars al llarg de tot el litoral català, sempre rondant els 8 metres o superant els 7,5 
metres amb facilitat. L’única excepció és la boia Barcelona II, per raons òbvies com va ser la 
interrupció del seu funcionament durant l’esdeveniment, fet que ens impedeix saber l’alçada 
real màxima en aquella zona del mar. Tot i així, s’ha decidit deixar aquesta dada en l’estudi i fer-
la servir per comparar i analitzar l’episodi. D’altra banda, la boia Costa Tarragona també mostra 
un valor més baix que la resta de punts d’estudi, això és degut a la seva proximitat al litoral, ja 
que aquesta boia es troba molt pròxima a la costa tarragonina i les onades no poden ser tan 
elevades com a aigües fondes, degut entre d’altres coses al trencament d’onades ja explicat en 
capítols previs. 

Es pot observar com tots els valors d’alçada d’ona màxima són molt elevats, destacant sobretot 
els dels punts SIMAR situats més cap al sud i centre del litoral català, on durant el Gloria es van 
registrar un onatge màxim superior als 8,5 metres. Aquests valors tot i així han de ser agafats 
amb pinces ja que es tracten d’aproximacions matemàtiques, que no ens indiquen que en el 
fons no són tan precises com les boies. Igualment, com ja ha sigut comentat, les alçades d’ona 
es van mantenir regulars al llarg de tot el litoral, assolint valors relativament similars a tots els 
punts. Ara bé, hi ha zones del litoral català on aquestes alçades són més excepcionals 
històricament parlant, i altres on ho són menys. 

Si parlem de les alçades d’ona mitjana de la resta de temporals, és a dir, excloent el Gloria, es 
pot veure una clara diferència en funció de quina zona estem estudiant. La diferència s’aprecia 
de manera molt més clara als punts SIMAR, ja que s’observa un augment gradual de les mitjanes 
a mesura que l’estudi es dirigeix cap al nord. Cal recordar que el punt SIMAR 2092124 és el situat 
més al sud, molt pròxim al Delta de l’Ebre i a la Comunitat Valenciana, mentre que el 2128148 
és el situat més al nord, pròxim a la frontera francesa. D’aquesta manera és veu clara la 
diferència entre el litoral sud i nord, on a la costa Daurada les mitjanes són fins a dos metres 
més baixes que al nord, fet que dóna una idea de la diferència del onatge entre un lloc i l’altre. 
D’altra banda, en el cas de les boies passa una cosa similar, ja que la boia Cap Begur és la que té 
la mitjana d’alçades d’ona més elevada mentre que les més baixes són les dues boies 
tarragonines. 

La diferència entre el litoral nord i sud s’exemplifica encara més a l’hora de veure si el temporal 
Gloria va ser el registre històric més elevat a cada punt d’estudi. Com es pot observar a l’anterior 
taula, només a la boia Barcelona II i als quatre últim punts SIMAR no ho va ser, és a dir que es va 
registrar o aproximar un valor d’alçada d’ona màxima en algun altre temporal superior a la del 
Gloria. El cas de la boia Barcelona II és excepcional ja que no coneixem l’alçada d’ona màxima 
real del Gloria, al registrar dades només fins a mitjans del dia 20 de gener, per tant, és complicat 
afirmar si el Gloria podria arribar a ser o no la màxima, però veient el comportament de les altres 
boies no seria estrany que ho fos. En el cas dels punts SIMAR, és força increïble que el Gloria 
hagi establert tants rècords d’aproximacions matemàtiques a la majoria d’ells, sobretot tenint 
en compte que es tracta de sèries de dades de més de 60 anys d’antiguitat.  

El fet que els últims quatre punts SIMAR tinguin aproximacions matemàtiques d’alçada d’ona 
màxima superiors a la calculada per al Gloria, demostra la freqüència habitual amb la que 
succeeixen temporals virulents al nord del litoral català. Ja s’havia pogut deduir amb les mitjanes 
de les alçades, molt més elevades que al sud de Catalunya, però aquest detall és clarificador de 
perquè el Gloria no va suposar un rècord dintre el registre històric. Tot i així, és molt complicat 
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deixar empremta en un registre de dades tan llarg, i encara més fer-ho al llarg de tot el litoral 
català com ha fet el Gloria de manera generalitzada. També cal dir, que el Gloria va ser el segon 
o el tercer temporal amb unes aproximacions més elevades en aquests últims quatre punts 
SIMAR, és a dir, que no es va quedar gaire lluny del rècord, mostrant l’excepcionalitat de 
l’esdeveniment en sí. 

 

7.1.3. DURADA 

El següent punt a tractar és la durada, un altre de les variables estudiades amb més detall. Els 
resultats obtinguts es plasmen a la Taula 40. 

Taula 40. Resultats globals de la durada del Gloria a cada un dels punts d’estudi 

Boies 
Identificació Número de 

temporals Durada del 
Gloria (hores) Durada mitjana de 

la resta de 
temporals (hores) 

¿És el Gloria el 
registre històric 

més alt? 
Cap Begur 65 63 19  
Barcelona II 113 17 22  
Tarragona 49 77 16  

Costa 
Tarragona 48 103 22  

Punts SIMAR 
Identificació Número de 

temporals Alçada d’ona 
màxima - Gloria 

(metres) 
Durada mitjana de 

la resta de 
temporals (hores) 

¿És el Gloria el 
registre històric 

més alt? 
2092124 109 66 17  
2094126 98 68 17  
2098128 158 70 18  
2100130 130 71 17  
2104132 110 72 16  
2108134 88 84 17  
2112134 104 69 17  
2116136 120 74 18  
2120138 88 68 17  
2124140 101 64 17  
2126142 135 59 19  
2128146 137 54 20  
2128148 122 53 20  
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Pel que fa a la durada, els valors en hores han anat variant una mica depenent del lloc on es 
troba el punt d’estudi, però sempre assolint valors similars. Només hi ha dues excepcions 
destacables, evidentment la boia Barcelona II que només va poder arribar a registrar 17 hores 
del temporal fins a deixar de funcionar, i la boia Costa Tarragona que es va disparar fins les 103 
hores. Això en part és degut al baix llindar d’excedència existent en aquella boia, exactament 
d’un metre i mig, fet que provoca que els temporals puguin durar més ja que no es gaire difícil 
de superar aquesta alçada establerta pel llindar. Sobretot en temporals com el Gloria, que són 
tan llargs, costa molt que l’onatge recuperi l’estabilitat i la normalitat, provocant que les alçades 
es mantinguin altes un període de temps elevat. D’altra banda, la resta de punts d’estudi es 
mouen tots en un rang similar, comprès entre les 55 i 75 hores generalment. 

Es pot veure com el Gloria va ser un temporal excepcionalment llarg, ja que en pràcticament la 
totalitat del litoral català el temporal va durar mínim dos dies i mig, allargant-se en altres punts 
fins a tres dies sencers i més. Aquest fet és força remarcable, sobretot si ho comparem amb les 
mitjanes de la durada de la resta de temporals diferents al Gloria. És extremadament curiós que 
la mitjana en tots els punts d’estudi sigui pràcticament la mateixa, rondant sempre entre les 17 
i 22 hores, fet que ens dóna una idea de com d’intens i llarg va ser el Gloria en comparació amb 
la resta. En altres paraules, els temporals generalment no arriben a durar ni un dia, la mitjana 
diu que és més comú que durin unes hores menys, per tant, quan un esdeveniment d’aquesta 
mena supera els dos dies complets de duració es pot considerar una anomalia poc comuna. 

Si ens centrem en els registres històrics, podem veure com el Gloria si posseeix el rècord de 
temporal més llarg a tres de les quatre boies i cinc punts SIMAR. En el cas de les boies, és la boia 
Barcelona II la que no registra el Gloria com el temporal més llarg en la seva sèrie de dades, per 
raons ja comentades posteriorment. Veient com el Gloria va tenir una duració similar a la 
totalitat del litoral català, es podria afirmar que també ostentaria aquest rècord a la de 
Barcelona, ja que dintre la sèrie de dades no hi ha cap temporal registrat que hagi durat més de 
60 hores, però això no es pot confirmar malauradament. 

Pel que fa als punts SIMAR, com que la sèrie d’aproximacions és molt més extensa que la de les 
boies, és complicat que el Gloria pugui trencar tants registres. Tot i així, en cinc dels tretze punts 
estudiats s’hi que hi apareix com el registre aproximat més durador mai vist. Aquests cinc punts 
es situen per la zona central i nord del litoral català, abastant el territori marí aproximat comprès 
entre Barcelona i l’Estartit. En la resta de punts estudiats, s’han detectat registres aproximats 
matemàticament de temporals amb una duració més alta que la del Gloria, tot i així, en són ben 
pocs els que el superen, generalment essent un parell o tres. Com ja s’ha comentat, a diferència 
de les boies, és molt més senzill trobar temporals violents o de llarga duració a la sèrie de dades 
dels punts SIMAR degut a la seva extensió històrica, però igualment el Gloria ha aconseguit 
destacar per sobre de quasi tots, mostrant la seva unicitat i peculiaritat. 

 

7.2. RESULTATS DE L’ANÀLISI PROBABILÍSTIC 

L’objectiu de l’anàlisi probabilístic era obtenir el període de retorn per unes certes alçades d’ona 
determinades, en aquest cas, l’alçada d’ona del Gloria. Per tant, una vegada analitzades les 
quatre boies disponibles i els punts SIMAR escollits, es van obtenir resultats dispars. 

En primer lloc, a la Taula 41 es plasmen els resultats obtinguts en aquest anàlisi. 
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Taula 41. Resultats globals de l’anàlisi probabilístic del Gloria a cada un dels punts d’estudi 

Boies 
Identificació Llindar 

d’excedència 
(metres) 

Temps efectiu  
(anys) Alçada d’ona màxima – 

Gloria (metres) Període de retorn 
(anys) 

Cap Begur 4,5 16,43 7,8 17,921 
Barcelona II 2 14,23 3,8 1,145 
Tarragona 3 15,47 7,6  44,997 

Costa 
Tarragona 1,5 25,94 4,1 39,119 

Punts SIMAR 
Identificació Llindar 

d’excedència 
(metres) 

Temps efectiu  Alçada d’ona màxima – 
Gloria (metres) Període de retorn 

(anys) 
2092124 3 62,93 7,29 186,192 
2094126 3 62,99 7,69 231,908 
2098128 3 62,93 8,8 379,338 
2100130 3 62,93 8,42 332,104 
2104132 3 62,93 8,21 277,294 
2108134 3 62,93 7,67 297,353 
2112134 3,5 62,93 8,32 195,061 
2116136 3,5 62,93 8,17 178,867 
2120138 4 62,93 7,94 111,751 
2124140 4,5 62,93 7,93 55,153 
2126142 4,5 62,93 7,86 20,781 
2128146 4,5 62,93 7,54 14,063 
2128148 4,5 62,93 7,44 20,96 

 

En primer lloc cal destacar que com ja s’ha vist amb anterioritat a la Taula 39, no totes les alçades 
d’ona d’aquestes taules són el registre històric més elevat, per tant, al existir alçades d’ona més 
elevades hi ha períodes de retorn més elevats que el de l’alçada d’ona corresponent al Gloria. 
Els punts d’estudi que han registrat alguna vegada un onatge de pic superior al de l’alçada d’ona 
de pic del Gloria són una de les boies i quatre punts SIMAR; els seus valors queden plasmats a la 
Taula 42: 
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Taula 42. Registres màxims històrics d’alçades d’ona 

Boies 
Identificació Llindar 

d’excedència 
(metres) 

Temps efectiu  
(anys) Alçada d’ona màxima 

mai registrada (metres) Període de retorn 
(anys) Any d’ocurrència 

Barcelona II 2 14,23 5,2 15,044 2017 
Punts SIMAR 

Identificació Llindar 
d’excedència 

(metres) 
Temps efectiu  Alçada d’ona màxima – 

Gloria (metres) Període de retorn 
(anys) Any d’ocurrència 

2124140 4,5 62,93 8,14 81,626 2010 
2126142 4,5 62,93 8,29 40,887 2010 
2128146 4,5 62,93 8,13 37,791 2015 
2128148 4,5 62,93 7,85 47,399 2015 

 

Com es pot observar a la anterior taula, els registres màxims històrics no són molt superiors als 
registrats pel temporal Gloria, tot i així, és pot veure com els períodes de retorn sí que han 
crescut de manera important. El temporal que va afectar a Catalunya el 8 de març del 2010 va 
deixar les aproximacions d’alçades més grans d’onatge als punts SIMAR 2124140 i el 2126142. 
Mentre que el temporal que va afectar Catalunya el febrer de 2015 va fer-ho respectivament 
amb els altres dos punts restants. En el cas de la boia Barcelona II va ser un temporal de 2017 el 
que va deixar el registre més elevat, tot i així, aquesta dada s’ha d’agafar amb pinces degut al 
mal funcionament de la boia en un moment clau. Val a dir que els valors del Gloria s’aproximen 
molt als màxims registrats, un fet molt meritori i destacable. Mentre que la majoria de registres 
històrics venen de temporals diferents, és a dir, que un temporal de manera individual sol deixar 
registres elevats en una zona concreta del mar o en pocs punts d’estudi, d’altra banda el Gloria 
ho va fer de forma consistent a tot el litoral català. 

Centrant-se l’estudi exclusivament en el Gloria, el primer que crida l’atenció sens dubte són els 
enormes valors del període de retorn. En el cas dels punts SIMAR es pot observar una clara 
tendència descendent dels períodes quan més cap al nord es troba el punt en qüestió. Un fet 
que va agafat de la ma amb les mitjanes d’alçades d’ona vistes anteriorment, que anaven 
augmentant gradualment a mesura que s’analitzaven els punts SIMAR situats al litoral nord, 
demostrant que es molt més probable veure temporals intensos a la costa nord. Mentre que a 
la costa Daurada i al Delta de l’Ebre s’han obtingut els valors més alts amb molts diferència, a la 
costa més nòrdica s’han obtingut els més baixos. Amb les boies passa un fet similar, ja que els 
valors més elevats de període de retorn són el de les dues boies tarragonines, mentre que el de 
la boia Begur és molt més baix en comparació. 

No deixen de cridar l’atenció els valors estratosfèrics assolits al litoral sud de Catalunya, encara 
que tenen certa lògica si s’analitza l’esdeveniment amb propietat. Les alçades mitjanes d’ona en 
aquella zona són molt baixes, i els llindars d’excedència també ho són, sobretot en comparació 
amb els de la costa Brava, fet que ens indica ja la dificultat de veure temporals tan violents com 
el propi Gloria. Si aquest fet li sumem l’aparició d’un temporal històric que va produir ones de 
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quasi, o fins i tot més de 8 metres d’alçada, es poden arribar a entendre aquests valors del 
període de retorn. A més a més, com ja ha sigut analitzat al llarg del document, en els punts 
d’estudi situats a la costa sud no hi s’havien registrat mai temporals amb un onatge superior als 
6 metres, i encara menys que pogués arribar als 7 o superar-lo. Tot aquest conjunt d’informació 
permet deduir que el Gloria va ser un impacte natural climatològic de característiques úniques 
en aquesta zona, exemplificat en els períodes de retorn abismals obtinguts. 

El descens del període de retorn cap al nord del litoral ve donat sobretot per factors com 
l’augment del llindar d’excedència i l’estudi de zones on els temporals solen ser molt més 
violents, plasmat en les mitjanes d’alçades d’ona de la resta de temporals diferents al Gloria, 
essent fins a dos metres superiors a la costa Brava en comparació amb la Daurada. Aquest 
conjunt de factors ajuda a la reducció important del període de retorn, tot i així, encara que els 
valors no siguin anormalment elevats com al sud de Catalunya, els resultats obtinguts són 
igualment valors força considerable. Prova d’això seria que els quatre punts SIMAR situats més 
al nord tenen valors de període de retorn força alts, tot i que el Gloria no va suposar 
l’aproximació més elevada, mostrant la singularitat del esdeveniment. 

En termes generals es podria considerar que el Gloria va ser un fenomen excepcional, 
especialment a la costa Daurada on no s’havia presenciat mai un fet d’aquesta categoria, com a 
mínim des de que es tenen dades i registres. Igualment a la costa Brava el fenomen va ser únic, 
és cert que amb un impacte inferior als registres, degut en part a la violència generalitzada dels 
temporals en aquella zona, però amb uns registres sorprenents i un període de retorn força 
elevat també. 

 

7.3. REUSLTATS DE L’ANÀLISI ENERGÈTIC 

Una vegada estudiats en detall els resultats obtinguts de les sèries de dades estudiades, s’ha 
pogut observar que el Gloria va ser un esdeveniment molt característic i únic, dit d’una altra 
manera, molt excepcional, sobretot per la seva regularitat, brutalitat i constància. Els increïbles 
períodes de retorn obtinguts i els registres increïbles que va deixar el Gloria recolzen aquesta 
informació, complementant-se amb els resultats obtinguts en l’anàlisi realitzat per a l’empresa 
ENIGEST S.L. 

Centrant-se únicament en els temporals que poguessin arribar a la costa del punt d’estudi 
(Empuriabrava), i fent servir les dades atorgades per la boia Cap Begur, es van obtenir resultats 
molt similars als ja vistos prèviament. En aquest cas, es va concloure que 12 temporals complien 
aquestes condicions, a partir dels quals es van realitzar l’anàlisi energètic. 

En termes de duració i d’onatge, no cal tornar a repetir els resultats obtinguts anteriorment, 
però energèticament si que cal mencionar que el temporal Gloria va ésser l’esdeveniment més 
intens de tots els registrats fins llavors. El fet que durés tant i que fos tan regular en termes 
d’onatge elevat, va ajudar a que es complís aquesta afirmació.  

Els resultats obtinguts en l’anàlisi energètic es poden veure plasmats a la Taula 43. Eles resultats 
es van dividir en aigües fondes i en peu d’estructura, tal i com es va realitzar en l’informe previ. 
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Taula 43. Resultats globals de l’anàlisi energètic per a l’empresa ENIGEST S.L. 

Temporal Gloria 
Identificació Flux d’energia total – Aigües fondes (J· 

m· s)    Flux d’energia total – Peu d’estructura (J· 
m· s)   

Gloria 4,5903*107 9,1431*106 
Resta de temporals 

Identificació Flux d’energia total – Aigües fondes (J· 
m· s)    Flux d’energia total – Peu d’estructura (J· 

m· s)    
Temporal 1 2,4307*107  6,3509*106  
Temporal 2 4,9642*106   1,363*106   
Temporal 3 3,6931*106   1,2067*106   
Temporal 4 6,498*106   1,713*106   
Temporal 5 1,7312*107   2,983*106   
Temporal 6 6,234*106   1,7132*106   
Temporal 7 2,8855*106  1,1416*106  
Temporal 8 1,6138*107   3,5578*106   
Temporal 9 1,5358*107 4,7502*106 

Temporal 10 8,4795*106  2,7305*106  
Temporal 11 6,57*106 2,3121*106 

Mitjana dels 11 
temporals 

1,02*107 2,71*106 

 

Com es pot observar a primera vista, el Gloria és el temporal més intens energèticament tan en 
l’estudi realitzat a aigües fondes com a peu d’estructura. La diferència amb la resta de temporals 
enregistrats es força evident, encara més clara quan es compara amb la mitjana dels 11 
temporals previs. Fins poc abans de l’aparició del Gloria, la mitjana del flux energètic total a 
aigües fondes era de 1,02*107 J·m·s,  un valor 4,49 vegades més petit que el del Gloria, mostrant 
així la peculiaritat d’aquest esdeveniment.  

A peu d’estructura el resultat no és molt diferent, ja que el Gloria segueix destacant per sobre 
de tots els altres. En aquest cas, la mitjana dels temporals previs al Gloria és de 2,71*106 J·m·s,  
un valor 3,37 vegades més petit que l’assolit pel Gloria. En aquest cas la diferència és una mica 
menor que a aigües fondes, en part degut al trencament de les onades, tot i així, segueix sent 
abismal la distància entre un valor i l’altre. 

La superioritat numèrica de les dades del Gloria es deu en part a la ja estudiada excepcional 
duració i al onatge persistent, tot i així, no deixa de ser sorprenent la facilitat amb la que el Gloria 
ha superat tants registres i ha impactat amb tanta violència. 
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7.4. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DE DANYS 

Tal i com ja s’ha analitzat en capítols anteriors, el Gloria va deixar un gran nombre de danys per 
tot el territori català, i fins i tot a diferents llocs de la península Ibèrica. Centrant-nos 
exclusivament en Catalunya, que a més a més, va ser la comunitat autònoma que va patir les 
pitjors conseqüències, l’estima econòmica dels danys és molt inexacta degut a la dificultat que 
suposa aproximar aquesta xifra, tot i així, segons l’OCCC va calcular que el Gloria va suposar uns 
500 milions d’euros en pèrdues materials.  A tot això, cal sumar-li els més de 50 milions d’euros 
atorgats en indemnitzacions segons l’entitat del Consorcio de Compensación de Seguros, essent 
la comunitat catalana la que més indemnitzacions va reclamar degut al esdeveniment. Com ja 
s’ha analitzat prèviament, és molt difícil estimar el càlcul real econòmics dels danys produïts, tot 
i així, aquestes estimacions permeten fer-se una idea de la brutalitat del Gloria.  

El sector més afectat va ser el dels equipaments municipals i les infraestructures, molt més que 
qualsevol altre. És cert que les platges i els passeigs marítims es van veure força afectats, 
sobretot per trobar-se en contacte directe amb els onatges salvatges registrats per tota la costa, 
tot i així, el Gloria va acabar afectant molt més a les infraestructures tant de manera directa com 
indirecta. Moltes edificacions com poliesportius, carrers de municipis o escoles es van veure 
afectades per les nombroses precipitacions, el vent i la ferocitat de l’esdeveniment, quedant 
molt exposades i fetes malbé. A més a més, les infraestructures catalanes van patir danys severs, 
sobretot les carreteres que es van veure tallades degut a les inundacions o esllavissades, i les 
vies ferroviàries pròximes a la costa que van sofrir la ferocitat del mar i l’onatge. La línia R1 de 
Rodalies, que traça una ruta paral·lela a la costa des de Barcelona cap al nord, va patir 
nombrosos danys al llarg del seu recorregut, havent-se de tallar la línia durant un cert temps en 
certs punts. 

D’altra banda, també van patir danys elements estructurals històrics del litoral català, com per 
exemple el pont del Petroli, partint-se en dos degut al onatge intens. Per tant no només van ser 
les infraestructures encarregades de connectar la població les afectades, sinó també símbols 
importants dels municipis, provocant danys simbòlics d’un valor incalculable per la població. 

En tot cas, es podria afirmar que els resultats obtinguts en aquest apartat són difícils de 
quantificar, sobretot per la multiplicitat dels problemes succeïts al llarg de tota Catalunya i per 
la impossibilitat de fer una estimació exacta dels danys. Tot i així, es pot concloure sense cap 
mena de dubte que Catalunya va ser la regió més exposada a l’esdeveniment i la que va haver 
de fer-hi front directament, i encara que no es pugui quantificar tot, un gran percentatge de la 
població va acabar patint les conseqüències d’una manera o altra, calculant-se que un 80% de 
la població va patir algun tipus d’afectament (impossibilitat per a desplaçar-se, escoles tancades, 
vehicles danyats...). 

 

7.5. RESULTATS DE L’ANÀLISI GRANULOMÈTRIC I MORFOLÒGIC DEL LITORAL 

El litoral català està compost per una gran línia de platges, que serveix sobretot com a element 
protector contra l’onatge i l’impacte de la força de la naturalesa. Aquestes platges es diferencien 
en dos gran grups, essent les de nord molt més escarpades i amb una granulometria molt més 
gruixuda, i essent les del sud platges molt més regulars i planes amb una granulometria molt 
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més fina. És important remarcar la diferència ja que també influeixen en major o menor mesura 
en l’impacte que es pot arribar a produir degut a esdeveniments d’aquesta mena. 

L’anàlisi ha demostrat que els sediments de les platges de la costa Brava, sobretot totes aquelles 
situades en les comarques nòrdiques, sobretot a partir del Maresme, estan compostes per 
sediments amb una granulometria força superior a les del sud. Al nord, la mida del diàmetre 
mitjà aritmètic, és a dir, la mitjana de les partícules és sempre superior a 1 mm, mentre que a 
les platges de la costa Daurada rarament supera els 0,4 mm. En la zona central, és a dir, en la 
província de Barcelona els valors es mouen entre mig, al voltant dels 0,6 i 0,9 mm. 

Els perfils de les platges són força canviants al llarg de la costa, existint tot tipus de platges al 
llarg del litoral, essent sobretot les més pròximes al Delta de l’Ebre relativament planes i 
allargades, sobretot degut a la morfologia de la zona al ser part d’una conca fluvial. Cal dir que 
aquesta mena de contextos provoquen que les platges de la zona tendeixin a ser més sensibles 
als esdeveniments climatològics extrems, fet que es va demostrat durant el Gloria. Les 
inundacions al llarg del delta són conseqüència directa de la morfologia feble i exposada de la 
zona. D’altra banda, a la costa nord la morfologia més escarpada sol mostrar més duresa contra 
fenòmens així, tot i així, el Gloria va causar severes destrosses, sobretot als sediments de les 
platges, arrossegant-los lluny i canviant per complet la morfologia de la zona. 

D’aquesta manera es pot comprovar que cap dels dos perfils més destacats del litoral català van 
poder resistir a la força de la natura, encara que un d’ells pugui semblar més feble. La constància 
i regularitat del temporal al llarg de tota Catalunya va debilitar greument la costa catalana, a 
qualsevol punt sense excepció, per molt que la diferència granulomètrica sigui evident
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8. CONCLUSIONS 
 

Un cop analitzat en propietat tan el temporal Gloria com el litoral català, i després d’haver 
complert els objectius establerts al inici de l’informe, s’han extret unes conclusions mostrades a 
continuació. 

Primer de tot, centrant-nos exclusivament en l’anàlisi granulomètric i morfològic del litoral 
català, es pot concloure que: 

1. El litoral català disposa d’una morfologia molt variada, remarcant sobretot les 
diferències evidents entre la regió nord i sud de la costa. 

2. La granulometria del litoral nord català es més gran que la del litoral sud, generalment 
formada per sorres fines, mentre que al litoral nord es poden veure arenes amb grans 
tres vegades més grans. 

3. Els terrenys que rodegen el litoral nord són molt més escarpats que al sud, on 
predominen les terres planes i amb alçades baixes, amb l’exemple més evident del Delta 
de l’Ebre. 

En segon lloc, basant-nos en els registres climatològics es pot afirmar que: 

1. El temporal Gloria va deixar registres excepcionals en forma de precipitació, assolint 
valors com feia dècades que no es veien.  

2. Els registres de vent és cert que no van ser excepcionals si es comparen amb els de 
precipitació, ja que la mitjana va rondar els 70 km/h a gran part de Catalunya, tot i així, 
el que si que va destacar va ser la persistència dels vents, bufant contínuament durant 
hores i hores a aquestes velocitats no menyspreables. Provenint tots ells generalment 
de l’est, fet pel qual se’l considera una llevantada. 

3. La intensitat del esdeveniment va venir donada per un inusual anticicló sobre les illes 
Britàniques, que en conjunt amb la borrasca que va aparèixer al Mediterrani van acabar 
provocant un desencadenament de successos meteorològics molt inusuals. 

4. Les precipitacions sòlides es van generalitzar a tot  el interior català, no assolint-se 
registres històrics però sí unes nevades generalitzades i a cotes força baixes. També es 
va presenciar en certs punts la caiguda de calamarsa o pedra, però només puntualment 
i en zones específiques. 

5. En definitiva el Gloria va ser un esdeveniment molt inusual, amb una duració 
excepcional i una gran quantitat de fenòmens meteorològics intensos succeint al mateix 
temps al llarg de tot el territori.   

En quant a l’anàlisi hidrodinàmic, el registre de dades de la xarxa de boies d’onatge, mareògrafs 
i punts SIMAR (PdE, 2021) permeten concloure que: 

1. El temporal Gloria és l’esdeveniment de major intensitat i durada en qualsevol de les 
boies estudiades, evidentment tenint en compte que la boia Barcelona II no va poder 
registrar la totalitat de l’esdeveniment. 

2. Les sèries temporals d’onatge procedents del modelatge numèric són històriques a la 
Costa Daurada, on les alçades d’ona van assolir valors mai assolits, en alguns punts 
SIMAR superant els 8 metres. El màxim generat a tots els punts d’estudi va ser de 8,8 
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metres al punt SIMAR 2098128. Tot i així, al ser valors generats numèricament per la 
xarxa matemàtica SIMAR cal prendre’ls amb precaució, ja que en el fons no són res més 
que valors obtinguts d’un modelatge.  

3. Si ens centrem exclusivament en les boies, el valor més alt mai registrat en tot el registre 
de dades, i a la vegada essent l’ona de pic del Gloria, ha sigut el de la boia Cap Begur 
arribant als 7,8 metres. A la boia de Tarragona el valor va ser molt pròxim, arribant als 
7,6 metres. Per tant, en el cas de les boies el valor més alt mai obtingut va ser al litoral 
nord, a diferència dels punts SIMAR. 

4. El temporal Gloria va ser un esdeveniment molt regular i persistent, afectant tota la 
totalitat del litoral català de manera equitativa. Els registres estudiats són força similars 
al llarg de tot el litoral, tant en alçada d’ona com en duració, un fet insòlit ja que és molt 
poc usual que un temporal pugui abastar una regió tan gran impactant-hi amb la mateixa 
intensitat. 

5. Només en quatre dels punts SIMAR analitzats i en la boia Barcelona II els registres 
d’alçada d’ona del Gloria no han sigut els màxims mai observats. Exemplificant la 
brutalitat del temporal, sobretot tenint en compte que moltes de les sèries de dades 
modelades numèricament tenen més de 60 anys d’antiguitat. 

6. La mitjana de qualsevol registre d’alçades d’ona de la duració de temporals anteriors o 
diferents al Gloria és molt inferior als valors registrats durant aquest temporal.  

7. Pel que fa al anàlisi probabilístic,  els períodes de retorn han sigut molt variats en 
general, assolint-se valors del període de retorn increïblement elevats a la majoria de 
punts d’estudi. El període de retorn màxim s’ha obtingut al punt SIMAR 2098128, amb 
l’alçada d’ona rècord ja mencionada. En el cas de les boies el valor més alt s’ha obtingut 
amb l’alçada d’ona de pic de la boia Tarragona. 

Si s’observen exclusivament els resultats obtinguts per l’estudi de l’excepcionalitat de 
l’esdeveniment a Empuriabrava, el registre de dades dels darrers 20 anys de la boia d’onatge 
Cap Begur (PdE, 2021) permeten concloure que: 

1. La Hs en el pic del temporal va ser de 7,8 m amb un valor màxim de Tp (període de pic) 
de 13.1 segons. 

2. La mitjana de les alçades d’ona significant dels 11 temporals previs al Gloria, tots 
procedents d’una mateixa direcció i secció, és de 6,39 metres, mentre que el valor 
significant més alt mai registrat abans del Gloria va ser de 7,2 metres. 

3. La duració del temporal registrat a la boia d’onatge de Cap Begur és excepcional i única. 
Generalment, els temporals, amb un llindar d’excedència Hs  de 4,5 metres, presenten 
una duració mitjana d’aproximadament un dia. Tot i així, la condició del temporal Gloria 
va durar més de dos dies i mig, 15 hores més que el segon temporal més llarg ocorregut 
durant els anys disponibles a la sèrie. 

4. Dels temporals analitzats i incidents sobre les obres d’Empuriabrava, el temporal Gloria 
va ser l’esdeveniment amb major flux d’energia total degut tan a la seva duració com al 
seu nivell d’energia. El valor total assolit va ser de 4,5903*107 J·m·s. 

5. Essent el Temporal 1 de 2003 el major registrat abans del Gloria, aquest últim va 
presentar un valor de flux d’energia total 1,89 vegades major. 

6. La mitjana del flux d’energia total dels 11 temporals previs al Gloria és de 1.02*107 J·m·s, 
el que suposa un valor 4,49 vegades més petit que el del flux d’energia total del Gloria. 
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7. En el cas de considerar totes les direccions d’onatge possibles, el període de retorn del 
temporal, obtingut a l’anàlisi probabilístic, s’estima en 17,9 anys a partir de l’ajust d’una 
funció de Weibull mitjançant els mínims quadrats i fent servir una posició de dibuix 
Goda. La bondat de l’ajust obtingut és de 0,9937. 

8. En el cas de considerar només les direccions que assoleixen la bocana d’Empuriabrava, 
el període de retorn obtingut és de 23,9 anys, essent la bondat de l’ajust de 0,9935. 
 

Pel que fa al punt d’estudi a peu d’estructura a Empuriabrava, a la província de Girona: 

1. La intensitat del temporal a peu d’estructura ve marcada pel trencament. Com ja ha 
sigut explicat en capítols anteriors, les ones es veuen sotmeses a trencament abans 
d’assolir, en aquest cas, la bocana de la Marina d’Empuriabrava. D’aquesta manera, les 
ones més altes s’acaben trencant i assolint valors màxims de tres metres segons els 
càlculs realitzats prèviament. 

2. En termes de durada, el Gloria va estar en condicions de trencament o pròximes a 
trencament durant 2,625 dies. Comparant aquest valor amb esdeveniments anteriors, 
va ésser 1,3125 vegades superior al major registrat amb anterioritat i 2,684 vegades 
superior a la mitjana. 

3. Per tant, el càlcul del flux d’energia a peu d’estructura ve fonamentalment marcat per 
l’existència de trencament. Tot i així, el temporal Gloria va seguir essent la més intensa 
i la que més energia va descarregar al punt d’estudi en qüestió. Això va ocórrer en gran 
part degut a que va ser la tempesta que de forma més continuada i duradora va generar 
un onatge que trencava e impactava amb el punt d’estudi. 

4. A peu d’estructura, el valor total del flux d’energia del Gloria va ser 1,44 vegades 
superior al del segon temporal més intens provinent de les mateixes direccions efectives 
(Temporal 1), assolint un valor exacte de 9,14·106 J·m·s. És més, la mitjana del flux 
d’energia total dels 11 temporals previs al Gloria va ser de 2,71·106 J·m·s, el que suposa 
un valor 3,35 vegades més petit que el del Gloria. Mostrant així que la potencia del 
onatge va ser la més alta de totes les registrades anteriorment. 
 

Respecte a la valoració de l’impacte del temporal sobre les obres de la bocana de la Marina 
d’Empuriabrava, cal recordar que la quantitat d’energia a la que les obres van estar sotmeses 
van debilitar sens dubte l’estabilitat estructural de les obres, generant una fatiga molt intensa a 
l’estructura. Dit això, aquesta valoració es podria aplicar per a qualsevol dels punts afectats al 
llarg del litoral català, ja que la majoria d’estructures es van veure sotmeses a un impacte 
energètic similar, havent de suportar unes quantitats d’energia indecents. 

Centrant-nos ara exclusivament en l’avaluació de danys, les conclusions extretes al respecte 
serien les següents: 

1. Del llistat de comunitats autònomes afectades, Catalunya va ser la més afectada, i amb 
molta diferència respecte de la segona. S’estima que més d’un 80% de la població va 
patir les conseqüències de l’esdeveniment, tant indirectament com directament. 

2. Es calcula que els danys causats pel temporal es valoren en més de 500 milions d’euros 
segons l’estudi realitzat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, essent el sector més 
afectat el de l’equipament urbà i les infraestructures. 
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3. És impossible calcular els danys reals del Gloria,  sobretot per l’impacte que va tenir 
sobre la vida diària catalana, principalment a l’hora de desplaçar-se o de recrear-se.  

4. El Delta de l’Ebre i la costa Daurada van ser les zones més exposades i febles de cara al 
temporal, produint-se inundacions greus i engoliments de platges senceres. Tot i així, és 
cert que a la Costa Brava els impactes van ser desastrosos també, però la morfologia i la 
freqüència habitual de temporals intensos en aquella zona la feien més resistent a 
situacions així. 

5. L’impacte sobre l’agricultura i la pesca va ser immens, afectant severament als dos 
sectors les setmanes posteriors. En el cas de l’agricultura, els danys als camps de conreu 
van ser incalculables, amb una recuperació molt complicada i quantitats enormes 
d’aliments fets malbé. L’activitat humana va quedar molt afectada les setmanes 
posteriors, incapacitant la tornada a la normalitat. 

6. El Gloria va deixar una empremta ben fonda a Catalunya, fins i tot, a dia d’avui encara 
no s’ha recuperat la normalitat prèvia. Tot i així, aquesta mena d’esdeveniments també 
aporten beneficis al medi ambient, com la reestructuració natural dels sediments degut 
al moviment d’aquests durant el temporal, aportant nutrients a llocs on abans en 
mancaven. 

 

Finalment, caldria dir que el litoral català es va veure exposat a un fenomen únic i molt inusual, 
tot i així, totes les debilitats de la costa van quedar al descobert, mostrant la feblesa de la zona. 
És cert que sofrir esdeveniments d’aquesta mena és molt inusual, però cal tenir en compte que 
al llarg del temps es veuran més esdeveniments així, sobretot tenint en compte que el canvi 
climàtic pot influir-hi severament. Dit això, és normal pensar que s’ha d’estar preparat per futurs 
esdeveniments així, reforçant i millorant les estructures, sobretot les marítimes i que 
s’encarreguen de la protecció. Al cap i a la fi, no es pot lluitar contra el poder de la natura, però 
sí que cal estar preparat i alerta per respondre correctament a situacions similars, sobretot amb 
l’objectiu de poder salvar vides humanes i reduir els impactes possibles al mínim. 

 

Barcelona, 21 de juny de 2021 
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