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NOVEMBRE 2007 – ABRIL 2008
Pluja o sequera? Si observem els quatre primers 
mesos de l’any, portem 165 mm de precipitació, igual 
que el 2006; mentre que el 2007 van ser un xic més, 
277 mm. I ja sabíem que tot el que no s’arreplegués al 
maig seria difícil de recuperar; i pensem només que el 
2006, a diferència d’enguany, no ens va salvar ni aquest 
mes. Cal dir, però, que, per qüestions orogràfiques i 
climàtiques locals, la pluja important de l’any sol ser 
la d’aquelles tardes de castells (convecció) de finals 
d’agost i de la tardor.

Hem tingut un hivern poc fred? De fet, si analitzem 
els dies de glaçada, a priori sí, però no en valors mit-
jans. En la gràfica així queda reflectit, tot i que tenim 
aquesta davallada a finals de gener del 2007, provocada 
per la darrera setmana, amb temperatures mínimes per 
sota de zero graus durant set dies consecutius; però, 
per exemple, el febrer d’enguany ha estat més fred 
en conjunt.

Mínima del període, el dia 17 de novembre de 2007, 
amb -4.7ºC, i màxima, de 25ºC el dia 10 d’abril del 
2008.

Com no podia ser d’altra manera, el vent dominant de 
component nord ha estat força marcat durant aquests 
mesos, amb una ratxa màxima de 86,9 km/h el dia 5 de 
març, empatat en velocitat amb el dia 15 de novembre 
del 2007. 

El rècord, el 18 d’abril de 2008, amb una pressió 
atmosfèrica de tan sols 987,5 hPa.

Models meteorològics
Més d’un cop deveu haver sentit parlar als meteoròlegs 
dels mitjans de comunicació sobre els models meteo-
rològics. De fet, són l’eina més utilitzada per a fer una 
predicció del temps. Els models són càlculs matemàtics 

en què s’encreuen una infinitat de dades, com poden 
ser de les condicions climàtiques de la zona, el temps 
passat, les dades presents dels observadors, i, un cop 
introduïdes en un ordinador, aquest fa una modelitza-
ció de com es comportaran les diferents capes d’aire 
a diferents alçades, quines temperatures hi haurà en 
aquestes capes, etc. 

Afortunadament, avui dia qualsevol de nosaltres pot 
consultar els models per internet. De models n’hi ha a 
cabassos, però quins són els bons? De bons o dolents 
no n’hi ha. Encara que de qualsevol model a més de 
quatre dies vista no en puguem fer gaire cas, sí que 
es poden utilitzar com a referència per a observar-hi 
tendències, però només per a això. Normalment cap 
model no allarga més de quinze dies, malgrat que en 
podem trobar uns d’anomenats estacionals que jus-
tament pretenen mostrar-nos les tendències de tota 
l’estació meteorològica següent. Sí, sí, ja tenim models 
que parlen del temps que farà l’agost vinent! 

El rei dels models és l’anomenat GFS, que és un mo-
del americà de l’Aviació; penseu que cada recàlcul triga 
cinc hores a generar-se. En podeu trobar en una bona 
colla de pàgines web amb qualsevol cercador: en tenim 
de variadíssims i per a tots els gustos, i també molt 
fiables, com el DWD alemany, l’UKMO dels anglesos, el 
MASS del Servei Meteorològic de Catalunya, l’HIRLAM 
de l’Instituto Nacional de Meteorología...

Un altre tema és saber interpretar totes aquestes 
eines i treure’n rendiment, que, per molt fiables que 
siguin, finalment els meteoròlegs continuem fallant, 
perquè la meteorologia no es pot predir, i això és el 
que la fa gran. 
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