
56 

Pa
ís

 P
et

it
 2

3 
 | 

  G
en

er
 2

01
5

Meteorologia

Juny 2014 - Novembre 2014 
Au, propostes per a qualificar aquest estiu!: «el fred», «hu-
mit»... Doncs mireu, un total d’onze dies, que realment 
són molt pocs, hem passat de 30ºC, amb onze dies amb 
nits tropicals –recordeu que la mínima no baixa de 20ºC–. 
D’altra banda, 389 mm recollits, 169 mm dels quals al 
juliol, 75 mm a l’agost i 99 mm al setembre. Això sí que 
ha estat un fet insòlit, un estiu amb més precipitació que 
no pas en la resta de l’any. 

Màxima absoluta de 34,2ºC el dia 17 de juliol, i tampoc 
no podem destacar cap episodi significatiu de vent; n’hi 
ha hagut algun, però poc destacable, i potser més de garbí 
que no de la nostra tramuntana. 

El que us podem assegurar és que les mitjanes que po-
dríem anomenar climàtiques, malgrat que encara en te-
nim pocs anys de dades a Verges, sí que ens mostren una 
tendència a afirmar que enguany ha estat un xic menys 
calorós. Llavors..., canvi climàtic?, un cicle poc càlid? Això 
ja ho deixem al vostre criteri.

Amb metàfores
Avui us explicaré un «conte»: qui el vulgui entendre ja 

ho farà.
Temps era temps, concretament el 31 de març de 1921, 

el Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya 
va aprovar el decret que establia la creació del Servei Me-
teorològic de Catalunya (SMC), i Eduard Fontserè i Riba 
en va ser nomenat director. La Mancomunitat n’assumí 
les despeses de funcionament i instal·lació, i el Servei va 
quedar sota la dependència científica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

Des de 1922, l’SMC va elaborar una previsió diària del 
temps, que es donava a conèixer en edificis públics i a les 
centrals comarcals de la Mancomunitat. Des de 1927, va 
retransmetre la informació sobre l’estat del temps i la pre-
dicció per a Catalunya a través de Radio Barcelona, i va ser 
una experiència pionera a Espanya i a Europa.

L’any 1939, amb l’inici del règim franquista, l’SMC va 
ser suprimit, i els seus arxius i dependències, requisats i no 

van ser retornats a la Generalitat fins a l’any 1983.
Posteriorment l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 

1979, recollint la llarga tradició meteorològica catalana, 
per l’article 9.15 atribuí a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva sobre l’SMC, sens perjudici del que 
disposa l’article 149.1.20 de la Constitució. En resposta a 
aquest punt de l’Estatut, l’any 1996 el Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya va crear el Servei de Mete-
orologia de Catalunya com a òrgan administratiu adscrit 
a la Direcció General de Qualitat Ambiental de l’aleshores 
Departament de Medi Ambient.

Desprès d’aquesta introducció és quan ve el «conte»:

Hi havia una vegada una xarxa qualsevol de voluntaris 
anomenada Espamet, alguns dels quals col·laboraven amb 
Catamet. En un moment donat, aquests voluntaris van rebre 
una notificació oficial amenaçant de retirar-los els aparells si 
donaven dades a una entitat que no fos la que els tenia com a 
voluntaris. Fins i tot tenien prohibit de donar dades a qualse-
vol persona que en aquell moment passés passejant pel costat.

Davant aquestes amenaces de l’Espamet, Catamet, amb 
molt bon criteri, va reaccionar de seguida, informant els vo-
luntaris que, si us plau, no es comprometessin, i que si els 
retiraven els aparells per a aquests fets Catamet els els repo-
saria aquell mateix dia, perquè la informació que s’obté per 
aquests voluntaris es considera lliure per a tothom, gratuïta i 
d’interès públic.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidèn-
cia; però, com molts deveu saber, el que sí que és certa és 
la voluntat de suprimir l’SMC per una suposada duplicitat 
de funcions.

Com veieu, és molt trist que de vegades fins i tot politit-
zem les temperatures.
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