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Introducció 
 

El nostre interès, els nostres coneixements i la nostra vocació cap a la meteorologia  ens 

han portat a fer un estudi detallat sobre el clima de Palafrugell.  

Palafrugell amaga una història climàtica molt extensa i hem cregut oportú donar a 

conèixer el seu passat climatològic per comparar la seva evolució amb l’actual i poder 

fer una aproximació de com pot variar en el futur.  

 

L’obtenció de les dades ha estat un procés d’investigació llarg i complex, ja que no 

s’havia analitzat amb anterioritat. Les hem extret de fonts primàries: quaderns d’estat 

d’observacions meteorològiques del Far de Sant Sebastià i anotacions meteorològiques 

del senyor Pere Pascuet (Arxiu Municipal de Palafrugell). Són reculls diaris de la 

temperatura i la pluviometria que s’anotaven cada dia durant els anys 1897 fins 1993. 

Així cal destacar, la metodologia emprada per obtenir la informació per realitzar el 

treball i  que totes les mitjanes de temperatura  i precipitació acumulada han estat 

calculades per nosaltres en cada dia de cada mes de cada any enregistrat.  

D’altra banda, també hem utilitzat altres fonts com per exemple el dietari de la família 

Fina, on hem desxifrat la informació continguda per adaptar-la al català actual. I també 

hem comptat amb la col·laboració d’afeccionats a la meteorologia com el senyor Joan 

Nadal. 

A més a més, hem aconseguit poder fer diverses entrevistes  i xerrades amb experts i 

entesos en el tema com: Tomàs Molina o Josep Pascual, que ens han servit per 

complementar els diferents apartats del treball. 

 

En el treball intentem reflectir la nostra afecció i interès pel tema i pretenem aconseguir 

nous coneixements i extreure’n les nostres pròpies conclusions. 
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La Terra i els seus climes 
 

En el nostre planeta podem trobar diferents zones climàtiques, que venen regides per les 

condicions meteorològiques que les configuren, sobretot per les  temperatures i les 

precipitacions. 

Primerament, cal diferenciar els termes clima i temps; que en ocasions es solen 

confondre. 

 

Així doncs, el clima és el valor de les mitjanes meteorològiques: temperatura, 

precipitació, humitat, vent, etc. produïdes en una zona determinada durant un període de 

30 anys. 

 I el temps és el conjunt de factors meteorològics que es donen en un lloc concret, 

durant un moment determinat: pluja, vent, neu, etc. 

 

Els principals climes de la Terra són: 

 

- Climes freds: 
 

Clima polar: Es troba als dos pols del planeta. Es caracteritza pel fred i per la llargària 

dels hiverns, les precipitacions són sempre en forma de neu, ja que la temperatura no 

acostuma a passar dels 0ºC. Presenta una manca de vegetació i són pocs els animals que 

poden adaptar-s’hi. 

 

Clima de muntanya: Es localitza a les altes muntanyes. El fred és present durant tot 

l’any, i l’amplitud tèrmica és molt gran entre el dia i la nit. El règim de precipitació és 

regular, i sovint aquesta és en forma de neu. A les parts més baixes, hi podem trobar 

boscos d’avets i pins, però a mesura que augmenta l’altitud, la vegetació és més escassa. 

La fauna és present durant l’estiu, però la majoria migra a l’hivern. 
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- Climes càlids: 
 

Clima equatorial: És el característic de la zona compresa entre els tròpics, a l’equador 

de la Terra. Durant tot l’any les temperatures assoleixen i superen amb facilitat els 25ºC. 

Les precipitacions són intenses i diàries i per tant constitueix una zona molt humida, la 

qual cosa afavoreix a una vegetació molt espessa que forma jungles i selves. La fauna 

també és molt abundant i això fa que aquestes zones siguin riques en biodiversitat. 

 

Clima tropical: També està comprès entre els dos tròpics. Les temperatures assoleixen 

fàcilment els 30ºC en qualsevol època de l’any. Aquest clima alterna èpoques seques 

amb èpoques humides. Durant l’època humida, les precipitacions són torrencials i molt 

abundants, contrastant amb l’època d’extrema sequera. Hi trobem una vegetació de 

sabana, i una fauna variada, que sovint es desplaça per lluitar contra la sequera i contra 

les inundacions. 

 

Clima desèrtic: És el que es troba als grans deserts del món (Sàhara, desert d’Aràbia, 

desert de Mongòlia, desert de Líbia....) Es caracteritza per la gran amplitud tèrmica, ja 

que de dia es poden assolir els 50ºC però durant la nit fa fred. La precipitació és 

pràcticament inexistent, tanmateix no hi ha gaire vegetació, excepte als oasis. Els pocs 

animals que hi habiten estan capacitats per viure amb poca aigua ( camells, hienes, 

dromedaris, antílops...) 

 

- Climes temperats: 
 

Clima oceànic: És aquell que es troba a prop de les zones costaneres temperades i rep 

la influència dels oceans. Això fa que les temperatures siguin regulades per l’efecte dels 

oceans. Hi plou sovint, però de forma moderada i no torrencial. La flora predominant 

són boscos de fulla caduca. La fauna també hi és present de forma abundant, aprofitant 

aquestes condicions de temperatures suaus i precipitacions moderades. 

 

Clima continental: Es troba a l’interior dels continent temperats (centre Europa, 

Sibèria, Nord d’Estats Units...) Les temperatures són suaus a l’estiu i fredes a l’hivern. 

Les precipitacions són més regulars a l’estiu, tot i que durant l’hivern també hi  
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precipita força en forma de neu. Els paisatges vegetals són d’estepes i de tundres. La 

fauna  no és gaire abundant i trobem: óssos, guineus, llops... 

 

Clima mediterrani: És el nostre clima. Es troba a la costa del mar Mediterrani, a la 

costa de Califòrnia i al Sud d’Àfrica. Els estius són calorosos i els hiverns suaus, les 

precipitacions són poques i irregulars, i es concentren a la primavera i a la tardor. La 

vegetació està constituïda per arbres de fulla perenne (adaptats a situacions de sequera).  

La fauna més característica són les cabres, els porcs senglars, etc. 

 

 

 

 

 
Font 1: Mapa climàtic del món. 
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Catalunya i els seus microclimes 

 
Degut a la complexa orografia del territori català, podem trobar diferents microclimes. 

Aquesta és una causa per la qual Catalunya pot gaudir de tot tipus de turisme 

(muntanya, plana i costa) i enriqueix la biodiversitat de la fauna i de la flora. 

 

Així doncs els diferents microclimes de Catalunya són: 

 

Clima atlàntic: Situat a l’extrem occidental del Pirineu. ( la Vall d’Aran). 

Clima alpí i subalpí: Situat a les zones més elevades del Pirineu. 

Clima mediterrani de muntanya: Es troba al pre-Pirineu i a punts de l’interior de 

Catalunya, exceptuant la Depressió Central. 

Clima mediterrani continental: Es troba a la zona de la Depressió Central. 

Clima mediterrani litoral: Comprèn la zona litoral i prelitoral de la costa catalana. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font 2: Mapa climàtic de Catalunya. 
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Història climàtica de Palafrugell 
 

Un cop ja situats tots els climes de la Terra i els microclimes de Catalunya, podem 

classificar la comarca del Baix Empordà dins el clima mediterrani litoral, i aprofundir 

en les seves principals característiques. 

 

Al Baix Empordà el meteor més corrent és el vent del nord, la Tramuntana. Un vent sec 

i irregular, ja que el massís del Montgrí frena força la seva violència, que es nota amb 

molta més força a l’Alt Empordà. Això afecta directament a les precipitacions, que són 

més abundants al Baix Empordà, i oscil·len entre els 600 l/m² i els 800 l/m² a l’any. 

L’efecte regulador del mar, fa que les temperatures no pateixin grans amplituds 

tèrmiques, amb una brisa de terra cap a mar durant la nit, i de mar a terra durant el dia. 

A la costa de la comarca glaça molt poc, i a l’interior el nombre de gelades no acostuma 

a sobrepassar la vintena de dies anuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font 3: Mapes de les temperatures mitjanes anuals i les  precipitacions mitjanes anuals del Baix Empordà. 

A continuació, reconstruirem el passat climàtic de Palafrugell destacant els meteors més 

importants i fets meteorològics que s’han pogut anotar, des del 1542 fins l’any 1990, 

utilitzant fonts diverses: les notes de la família Fina (1542-1875), les dades del 

professor Pere Pascuet (1897-1900), les dades de l’estació meteorològica del far de Sant 

Sebastià (1920-1959) i les dades del senyor Joan Nadal Puig (1990-2008). 
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Una relació amb el clima: 

La Família Fina (1542-1875) 
 

La primera referència que es té del temps i del clima de 

Palafrugell data de l’any 1542, on en un dietari familiar, el 

de la família Fina, s’anoten les  inclemències 

meteorològiques. 

 D’aquesta família s’han pogut recopilar dades des del segle 

XII, on en una sèrie de diaris, expliquen els esdeveniments 

que trasbalsen als seus membres, com malalties o diversos 

compromisos, però també  fan referència a l’entorn que els 

envolta, com per exemple l’estat de les collites, el comerç, 

episodis de pesca... 

En el dietari recopilat per Enric Prat i Pep Vila, ens mostra 

una família dedicada al conreu del blat i també amb 

afeccions a la cacera i a la pesca; així doncs, conèixer  l’estat meteorològic era de vital 

importància, ja que afectava als seus interessos econòmics i de subsistència. 

Font 4: Notes i dietaris de la família Fina. 

 

Les dades més destacables que hem pogut extreure del dietari, ens donen una idea 

aproximada de com era el clima, la presència dels esdeveniments més importants i les 

seves conseqüències: 

 

1542 – Any de grans pluges. 

A partir del 10 de novembre durant 18 dies consecutius hi va haver un episodi de pluges 

abundants, la qual va negar la major part dels camps de blats. 

 

1561 / 1562 – Gran sequera. 

Durant aquest període es va patir una gran sequera que va començar la tardor del 1561. 

Aquell hivern va ser fred i  molt sec, i durant l’últim mes la tramuntana va bufar amb 

persistència i força, fet que va agreujar la sequera. Les pluges no van arribar fins a finals 

de març amb l’arribada de la primavera. 
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1564/1565 – Hivern plujós i fred. 

Els mesos de desembre (1564) i el gener (1565) uns grans aiguats van provocar riuades i 

nombroses inundacions que van destruir les collites. Després d’aquest període humit, 

l’hivern va ser molt fred i va provocar grans gebrades. 

 

1567 – Una altra gran sequera. 

L’any va començar amb dos mesos secs i  fins al 17 d’abril no es va poder destacar cap 

ruixat significatiu. A continuació hi va haver grans tramuntanades que van assecar la 

poca aigua que havia caigut fins aleshores. La sequera va ser tant greu que la gent de 

Palafrugell i d’altres poblacions veïnes, van fer processons per demanar a la Verge que 

plogués.  

 

A partir d’aquest darrer any fins al 1597 no s’han pogut trobar fets a destacar. 

En el dietari es produeix una pausa pel que fa al contingut meteorològic, i també hi ha 

un espai cronològic buit entre el 1691 i el 1842. Joaquim Fina és l’encarregat a partir 

d’aquesta data de fer totes les anotacions i continuar amb el dietari familiar. 

 

 

Joaquim Fina (1840 – 1875) 

 

1840 -  Temporal devastador. 

Durant l’última setmana de desembre, un fort temporal de llevant va arrasar la costa 

palafrugellenca i el fons marí, el qual dos anys després encara eren visibles les 

conseqüències. 

 

1842  

A partir d’aquest any Joaquim Fina explica gairebé diàriament el temps que fa. A 

continuació destaquem els episodis més importants: 

24-VIII – Aiguats a l’Empordà. 

Unes pluges molt abundants van afectar a molts punts de l’Empordà, la magnitud del 

qual va provocar pèrdues materials i personals, ja que dos matrimonis amb els seus fills 

van morir negats a prop de Besalú. 
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1-IX – Tramuntanada 

El primer dia de setembre una forta tramuntanada va provocar nombrosos danys a 

l’arrencar arbres i collites, sobretot va perjudicar la vinya i l’olivera. 

 

1844 – Pluges abundants. 

Durant l’hivern i la primavera les precipitacions van ser molt abundants i generals per 

tot el territori, que no es veien des de feia temps. 

 

1846 – Any de sequera. 

Es tornen a repetir algunes processons a causa de la sequera, provocada per les poques 

puges i pel vent de tramuntana. 

 

1847 – Sequera europea. 

La sequera va continuar, però sobretot es notava al nord d’Europa, on segons la 

informació de Joaquim Fina, més d’11.000 persones van morir de gana, i els preus dels 

productes van augmentar. A Palafrugell la sequera es va anar alleujant, i el dia 14 

d’abril, va ploure en abundància. 

 

1848 – Temporal de llevant. 

Un fort temporal amb molta precipitació va afectar el litoral de Palafrugell. El vent no 

va ser tant fort com el passat temporal del 1840, però les precipitacions van ser molt 

abundants. El temporal va durar 15 dies en els que navegar era impossible degut a 

l’estat de la mar. 

 

1853 – Nevada al març. 

 L’hivern no va ser gaire fred però el mes de març va ser sorprenentment molt fred i fins 

i tot va portar una nevada de mig pam que es va glaçar i va durar tres dies. 

A finals del mateix mes de març un fort temporal de llevant va marcar un inici d’any de 

massa precipitacions i fins i tot es va témer per la pèrdua de les collites. 

 

1854 – Forta nevada. 

A principis d’any va caure una gran nevada que va danyar els boscos i va matar els 

llimoners del poble. 
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1864 – Nevades fonedisses. 

L’hivern va ser molt suau però el mes de febrer va portar fred i sobretot petites nevades 

que no arribaven a acumular-se al terra, però eren molt continues (dies  7,  8, 19, 20, 21) 

Com a causa de la persistència de les nevades, es va poder arribar a acumular un pam en 

algunes zones dels afores del poble. 

 

1875 – Estiu plujós. 

L’estiu d’aquest any va ser molt plujós amb alguna pedregada inclosa. Les 

conseqüències de les crescudes dels rius i inundacions van ser devastadores, van causar 

molts morts al sud de França i nombroses pèrdues materials com cases i collites. Les 

precipitacions van continuar durant el setembre i a Palafrugell es van podrir moltes 

vinyes. 

 

 

Gràcies a aquesta font podem deduir com era el clima de Palafrugell durant els segles 

XVI i XIX, tot i que també s’anoten altres fets  que no són de rellevància. Tota la 

informació anotada al dietari, expressa de manera subjectiva la percepció dels fenòmens 

segons els membres de la família Fina que escrivien el dietari. 

Analitzant aquesta informació no hem pogut apreciar un canvi notable en el clima, ja 

que els episodis de sequera, els  temporals de llevant  i les inundacions que en 

l’actualitat s’han produït, els trobem també al llarg de la història climàtica de 

Palafrugell. 

Per exemple, a l’analitzar el temporal del 1840, trobem forces similituds amb el recent 

temporal del dia 26 de desembre de 2008, ja que en ambdues situacions, el fons marí i la 

zona costanera n’han quedat greument afectats. 

També hem pogut trobar anys de grans sequeres com la dels anys 1561-1562, 1567 i 

1846-1847,  on fins i tot algunes d’aquestes van ser pitjors que la darrera sequera del 

2006-2007. Aquestes sequeres contrasten amb uns anys d’inundacions: 1542, 1842 i 

1875 que també els podem comparar pel que fa a la seva regularitat i als seus danys amb 

la del 2005. 

 

Tot i així ens hem de guiar amb les descripcions del narrador i no disposem de dades 

científiques que ens avalin l’estat del clima d’aquella època. 

 

12 



Palafrugell: Un viatge pel seu clima.                                                          Història climàtica de Palafrugell. 

Un professor dedicat a Palafrugell: 

Pere Pascuet i Teixé (1897-1900)
 

A partir de 1897 daten les primeres dades científiques meteorològiques (temperatures, 

velocitat del vent, pluviometria...) de Palafrugell, però aquestes dades no contenen les 

mitges diàries. Així doncs, hem hagut de calcular totes les mitges de cada dia de cada 

mes, durant tots els anys analitzats, per obtenir l’evolució del clima de Palafrugell que 

es m s apartats següents. El procediment del treball s’ha realitzat amb la 

fórmula:                                                                           On M representa la màxima diària, i m la mínima diària. Tots els 

decimals obtinguts estan sotmesos al mateix error absolut, ja que  

 han estat aproximats. 

ostra en els do

        

 
Pere Pascuet va néixer a Sant Pere Pescador ( tot i que noves 

investigacions apunten que podria haver nascut a Barcelona), amb 

tan sols 16 anys ja comptava amb el títol de Mestre i al cap de poc 

temps ja exercia de professor de l’escola pública de Palafrugell.  

 

Font 5: Pere Pascuet i Teixé. També realitzava classes de forma gratuïta per a adults i 

sobretot s’interessava molt en la formació  de les persones 

cegues i sord-mudes. Era un home que procurava pel 

progrés de Palafrugell i va crear un fons d’estalvi escolar, 

una biblioteca i va ser un dels fundadors de la Caixa 

d’Estalvis de Palafrugell.  

Pere Pascuet va morir a Palafrugell el 7 de gener del 1907 i 

com a homenatge es va posar el seu nom a un dels carrers 

del poble. 

Pere Pascuet també tenia l’afecció d’observar i analitzar el 

temps meteorològic diari i anotava les dades de temperatura, 

precipitació, pressions, vents... Hem cregut oportú  calcular 

la temperatura mitjana i la pluviometria mensual dels anys 

1897, 1898, 1899 i 1900 a partir de les seves observacions.  
Font 6:  Observacions meteorològiques 
mensuals de Pere Pascuet. 
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1897 
L’any va començar amb un hivern fred amb mínimes sota zero de -3 ºC  i molt sec, com 

és habitual a l’hivern. La primavera no va  presentar canvis en el règim de les 

precipitacions i va ser anormalment molt seca, les temperatures començaven a 

augmentar lentament. 

Durant l’estiu la sequera es va accentuar més, ja que no va ploure gens durant els mesos 

de juny i juliol i les precipitacions no van arribar fins entrat l’agost. Les temperatures 

van ser altes assolint valors de fins a 34 ºC. La tardor va ser molt humida i això va 

permetre pujar els registres de pluja acumulada ja que durant l’octubre i el novembre es 

van recollir més de 200 l/m² , les temperatures van baixar de forma notable amb 

l’arribada de les pluges.  

Temp i Precipitació 1897
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La síntesi de l’any 1897 amb les dades d’en Pere Pascuet, conclouen amb un any  sec 

que va acumular tant sols 415.5 l/m² i la temperatura mínima va ser de -3ºC durant el 

mes de gener,  que contrasta amb una màxima de 34ºC durant el juliol. 
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1898 
L’hivern va ser més humit del que és habitual i amb  unes temperatures que tot just van 

fregar els 0 ºC de mínima. La primavera va continuar amb mesos plujosos  i unes 

temperatures típiques de l’època. Amb l’arribada de l’estiu, el règim de les 

precipitacions va davallar i durant el juliol no va ploure, les temperatures van ser suaus i 

la mitja no supera els 24 ºC, tot i que puntualment es va assolir la xifra de 34 ºC. 

La tardor va portar noves tongades de pluges que durant el novembre van poder 

acumular-se més de 100 l/m² . 

 

Temp i precipitació 1898
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Aquest any va ser molt irregular pel que fa a la precipitació amb mesos molt plujosos 

com  el març amb 204.3 l/m² i mesos tant secs com el juliol. Les temperatures mitjanes 

van ser inferiors respecte les de l’any 1897, però el 1898 no va comptar amb 

temperatures sota zero i va enregistrar la mateixa màxima de 34 ºC 

 

El mes de setembre es mostra absent a la gràfica pel fet que no hem trobat dades 

referent a aquest mes. 
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1899 
L’any 1899 va ser plujós ja que destaquen les precipitacions dels mesos de maig amb 

130 l/m² i juny amb 108 l/m². Les temperatures van ser suaus a l’hivern amb una 

temperatura mínima de -1 ºC durant el desembre i  sobretot a l’estiu, on les màximes no 

van superar els 30 ºC . 

 

El 1899 va complir amb força exactitud les mitjanes climàtiques de Palafrugell, ja que 

l’hivern va ser suau i sec, la primavera i la tardor es van comportar com a estacions 

humides. L’estiu també es va presentar amb força normalitat, tot i que el mes de juny va 

ser molt plujós i no gaire calorós. 

 

 

1900 
El 1900 continua amb la mateixa tònica que l’any anterior, temperatures suaus a 

l’hivern amb la mateixa mínima, -1 ºC i amb un estiu que no va superar els 28 ºC.  

Les precipitacions van ser regulars durant tot l’any, però amb menys quantitat. 

 

Els mesos de gener i febrer no van ser gaire freds i es va arribar a la temperatura de 

20ºC, però durant el març l’hivern va fer acte de presència i les temperatures van baixar 

fins a valors negatius. Les precipitacions van ser més quantioses respecte l’hivern del 

1897. La primavera no fou gaire humida, però en canvi l’estiu va ser força plujós amb 

86,9 l/m² al juny. La tardor va recuperar el seu paper d’estació humida i es va acumular 

més de 170 l/m² 

 

 

 

A causa de la manca de dades en alguns mesos no hem pogut realitzar gràfiques exactes 

que ajudin a visualitzar el desenvolupament dels anys 1899 i 1900. 
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Estació meteorològica de Sant Sebastià 

(1920-1959) 
Les primeres dades que s’anoten de l’estació meteorològica de Sant Sebastià daten del 

1874, on un observador encarregat, ja anotava l’estat del temps de forma diària, sobretot 

dels fenòmens relacionats amb el vent i l’estat de la mar. Però deu anys abans, en una 

carta de Miguel López, es fa constància d’un temporal de neu. Més tard les 

observacions es van anar fent més precises, després que el Servicio Meteorológico 

Nacional proporcionés el material necessari per obtenir més exactitud en les dades de 

temperatures, humitat, pressions... Un dels nous 

estris que es va començar a utilitzar a partir de 

1918 va ser el termòmetre d’alcohol, però com 

que no es disposaven dels coneixements actuals, 

és possible que estigués mal orientat i per tant, 

que les seves dades no siguin del tot exactes  

(possiblement no estava correctament protegit 

del Sol). 

    

Font 7: Estat d’observacions meteorològiques 
Far de Sant Sebastià.

 

Al llarg de la història d’aquesta estació meteorològica, hi ha hagut diversos observadors 

encarregats de prendre aquestes dades, fins l’agost de 1999 on va marxar l’últim farer, 

ja que el sistema es va automatitzar. Així a partir de la firma dels observadors, hem 

pogut deduir qui s’encarregava de l’estació en cada època: 

 

- Ubaldo Gallego López (1912 -1930) 

 

Font 8: Signatures d’observadors del
far de Sant Sebastià. 

- Felip Trull Pujol (1930 - 1940) 

 

- Leonardo Sánchez Genil (1942 -1949)  

 

 

- Antonio Aguirre Marín (1949-1987) 

 

17 



Palafrugell: Un viatge pel seu clima.                                                          Història climàtica de Palafrugell. 

Dècada dels anys 20Dècada dels anys 20
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La dècada dels anys 20 és possiblement la que ofereix unes temperatures mitges  més 

baixes si les comparem amb els posteriors anys del segle XX. 

 

Temperatura: Tot i que la gràfica ens mostra una tendència a la baixa, cal dir que no 

s’han enregistrat mínimes gaire baixes, sinó que aquest descens es deu a uns estius molt 

suaus i poc calorosos amb màximes que superaven els 30 ºC. Els primers anys es 

mostren per sobre de la referència dels 15 ºC, però a partir del 1921 es mostra una 

tendència a la baixa de les temperatures, arribant fins a mitges aproximades de 13.5 ºC 

els anys 1924 i 1925. La baixada més considerable es produeix entre l’any 1927 i el 

1929, assolint tan sols els 11,93 ºC de promig, un fet molt inusual i que no s’ha repetit 

en els següents anys del segle XX. 

 

Precipitació: En aquest aspecte la gràfica és un reflex clar de com la precipitació 

acumulada de la dècada, mostra una regularitat constant. Sobresurt l’any 1920, amb 

1048 l/m², on la major part de la precipitació es va recollir durant la tardor. Un exemple 

és el mes d’octubre amb 267 l/m². La resta d’anys acumula una precipitació dins dels 

paràmetres habituals, o fins i tot alguns anys lleugerament inferiors com el 1924 i el 

1925, però sobretot el 1929 amb 424 l/m². 
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Aspectes a destacar: Durant aquests anys es van enregistrar xifres històriques a les 

mitjanes a causa dels esmentats estius poc calorosos. Tot i així, no es té constància 

d’hiverns excessivament freds, ni de nevades que acumulessin un gruix important, però 

és possible que en més d’un any es produïssin diverses nevades de caràcter feble. 

De la mateixa manera, tampoc tenim dades que confirmin una època de sequera encara 

que les precipitacions ens mostren que no va ser una època gaire humida. 
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La dècada dels anys 30 es presenta amb grans contrastos tant en termes de pluviometria 

com de temperatura. L’any 1933 enregistra la mitjana més alta de temperatura de tot el 

segle XX. 

 

Temperatura: Tal com ens mostra la gràfica obtinguda, les temperatures mitges són 

molt irregulars. L’inici de la dècada es mostra força estable, i a patir del 1931 comença  

a augmentar la mitja fins al 1933. Aquest any va ser especialment molt calorós, amb una 

mitja de 19,74 ºC i amb un estiu on les màximes van superar de llarg els 40 ºC i les 

mínimes no baixaven dels 25 ºC. En els dos anys següents es registre una normalització 

de les mitjanes i l’any 1935 s’obté els 13,69 ºC. Els quatre anys posteriors es mantenen 

dins dels paràmetres de variabilitat. 

 

Precipitació: També es presenta molta irregularitat en el règim pluvial d’aquests anys 

que es mostra en anys molt plujosos i d’altres més secs. El 1930 tot i que apareix com 

un any normal cal mencionar que la major part de la precipitació es va acumular durant 

l’hivern mentre que la tardor va ser seca. El 1932 i el 1933 registren pluges al voltant 

dels 1000 l/m², i les precipitacions es van distribuir de forma regular durant tot el 1932, 

però el 1933 va presentar un estiu molt plujós, possiblement a causa de les elevades 

temperatures. El 1936 i 1938 també hi van haver pluges abundants, mentre que el 1937 

és l’any més sec de la dècada amb 457,5 l/m². 
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Aspectes a destacar: Sens dubte l’any que cal destacar d’aquesta època és el 1933, on 

molt probablement es va enregistrar l’estiu més calorós de la història de Palafrugell, 

amb una onada de calor que va fer enfilar el termòmetre d’alcohol fins als 49 ºC, i les 

nits eren molt xafogoses. Durant tot el mes de juliol s’assolien temperatures màximes 

que superaven els 38 ºC. Aquestes temperatures degueren ser les causants d’un estiu 

plujós.  

 

També cal esmentar les nevades que hi hagué el 1932 entre els dies 11 i 28 de febrer on 

es van acumular gruixos de fins a un pam de neu. Tenim constància d’una nevada 

durant l’11 de març del 1935 que podria ser força abundant. 
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Dècada dels anys 40 
 

La dècada dels anys 40 va ser un període molt regular pel que fa a les temperatures. En 

termes de precipitacions, en general va ser una dècada seca, exceptuant el 1945 que és 

l’any més plujós de tot el segle XX. 

 

Temperatura: Les variacions de les temperatures mitjanes de la dècada, estan 

compreses entre els paràmetres mitjans habituals. El 1940 s’inicia amb una mitja de 

14,47 ºC, i els anys següents segueixen  unes oscil·lacions que no varien més d’1 ºC. La 

dècada conclou amb una temperatura mitja de 16,24 ºC el 1949. Per tant, al llarg 

d’aquests deu anys s’intueix un lleuger augment de la temperatura. 

 

Precipitació: A trets generals, aquests anys els podem situar dins de les mitjanes anuals 

de precipitació. El 1940 i el 1945 van ser els dos anys més plujosos de la dècada; el 

primer va acumular 715,3 l/m², mentre que el segon, va fer història. Literalment aquest 

any surt de la gràfica, ja que va acumular més de 1400 l/m², amb un mes de novembre 

on es van enregistrar 947 l/m². Els anys que s’oposen al 1945 són el 1947 i el 1949, on 

les precipitacions no van arribar a la xifra 450 l/m². La primavera i estiu del 1947 van 

marcar una petita sequera, i durant tot l’any tan sols es va recollir 376,5 l/m². 
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Aspectes a destacar: En aquests anys un dels fenòmens que més sorprèn és la quantitat 

d’aigua que va precipitar l’any 1945. L’1 de novembre d’aquest any es va acumular 629 

l/m². És a dir, en un dia va precipitar gairebé el doble del que ho va fer durant tot el 

1947. Tot i que no en tenim registres, és de suposar que es degueren patir moltes 

inundacions, desbordaments de rieres i carrers que es convertien en rius. Les destrosses 

materials degueren ser innumerables, i per desgràcia també es van lamentar nombroses 

víctimes mortals en altres poblacions de Catalunya, de les quals sí que en tenim 

constància. A més a més, aquestes precipitacions es van veure agreujades pel fet que 

abans del novembre es va viure un estiu molt sec. 

 

Però aquesta dècada també ens deixa fortes fredors, amb nevades com les del 1942 i 

1947. Entre el 12 i 13 de gener del 1942, Palafrugell va quedar totalment cobert per una 

capa de 20 cm de neu. Cinc anys després, una espectacular nevada va deixar més d’un 

metre de neu en alguns punts del poble i durant dos dies alguns habitants van quedar 

aïllats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font 9: Nevada a Palafrugell, any 1947.  
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La dècada dels anys 50 es mostra amb oscil·lacions de fins a 3 ºC entre les mitjanes 

anuals, amb uns cinc primers anys molt irregulars tant pel que fa a les temperatures com 

a les precipitacions. 

 

Temperatura: Tal com mostra la gràfica, els primers anys de la dècada contrasten els 

uns amb els altres. El 1950, el 1952 i el 1953 sobrepassen els 16 ºC de temperatura 

mitjana. Així, el 1952 és l’any amb la mitja més alta d’aquest període 17,77 ºC que 

contrasten amb els anys 1951, 1954 i 1956 amb mitges inferiors als 15 ºC. Però aquesta 

gràfica amaga unes temperatures mínimes molt extremes que es van viure durant l’any 

1956. El febrer d’aquell any les temperatures van arribar als -10 ºC durant dos dies, i 

durant 11 dies les temperatures oscil·laven entre els -9ºC i els 0 ºC. Aquests són els 

resultats que enregistrava el termòmetre del Far de Sant Sebastià, mentre que a 

Palafrugell centre, s’arribava als -16 ºC, una temperatura molt freda i inusual que 

s’agreujava a causa de l’efecte del vent. 

Durant aquesta dècada cal esmentar que la majoria dels anys compten amb hiverns freds 

però estius calorosos que fan que les mitjanes anuals no siguin gaire baixes, com seria el 

cas del 1956. 
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Precipitació: En general va ser una dècada humida, amb la majoria dels anys superant 

els 500 l/m² i fins i tot els 600 l/m². El 1952 va ser l’any més sec d’aquest període, amb 

una primavera i una tardor molt poc humides que van fer que tan sols s’acumulessin  

329 l/m². Per altra banda el 1957 i 1959 són anys molt humits que recullen uns 800 l/m². 

El 1959 es caracteritza per una tardor molt plujosa i va enregistrar un total de 904 l/m². 

 

Aspectes a destacar: En aquesta dècada es va enregistrar la temperatura més baixa del 

segles XX a Palafrugell. L’any 1956, a la temperatura mínima esmentada de – 16 ºC cal 

afegir-hi l’efecte del vent de tramuntana, que feia disminuir de forma dràstica la 

temperatura de sensació. Les ratxes de vent d’aquell temporal degueren variar entre els 

60 km/h i els 90 km/h, la qual cosa ens portà a afirmar que la temperatura de sensació 

oscil·lava pels voltants de -30 ºC. 

Aquesta onada de fred va afectar a tot Europa i va ser la més gran que es va produir en 

el segle XX. El 1956 també ha estat batejat com l’any de la fred i fins i tot l’observatori 

meteorològic de Girona en va publicar un llibre: 1956 l’any de la fred. 
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Nevades més importants de la darrera meitat del segle 

XX 
 

Abans d’introduir-nos en aquest apartat, exposem que les dècades dels anys 60, 70 i 80, 

no seran analitzades a causa de la manca de dades en el Fons del Far de Sant Sebastià de 

la majoria dels anys. Tot i així, anomenarem els episodis més destacables que s’hagin 

produït durant aquestes dècades. 

 

1942- Nevada abundant. 

Durant dos dies de gener 

Palafrugell es va veure afectat per 

unes nevades continues que van 

acumular gruixos de fins a 20 cm 

de neu. 

Font 10: Mapa sinòptic d’Europa, 12 de gener del 1942 

Els models ens indiquen l’entrada 

d’aire fred siberià amb la humitat 

del mediterrani. 

 

 

1947- La nevada del segle XX. 

A partir del 25 de gener i els dies posteriors la nevada va deixar gruixos de més d’un 

metre en molts indrets de la comarca. Per crear-nos una aproximació de la dimensió de 

la nevada, trobem escrits de testimonis com el del pare de Miquel Riera, veí de 

Torroella de Montgrí: Vam obrir la porta i no es veia el carrer. La tramuntana havia 

acumulat la neu fins a una altura de més de 2 metres davant la casa. I al mig del carrer 

la neu t’arribava fins a la cintura. 

26 
Font 11: La plaça dels Tapers de Palafrugell, 25 de gener del 1947. 
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La nevada que va ser la més important del 

segle XX, va ser producte d’una gran 

depressió atlàntica que es va situar al nord 

del Marroc i que va carregar-se d’aire 

humit de la Mediterrània i d’aire fred de 

Sibèria. El xoc d’aquestes dues masses 

d’aire va desencadenar el temporal de neu 

més abundant del que es tenia constància 

fins al moment. 

 
Font 12: Mapa sinòptic d’Europa, 25 de gener del 1947.  

 

 

La gran nevada va obligar a tallar carreteres i vies de tren, molts 

pobles es van quedar sense electricitat i totalment aïllats durant 

uns dies. 

 Font 13: Platja de Llafranc nevada, 25 gener 1947. Font 14: El carrilet atrapat per la 
nevada, 25 gener del 1947. 

 

  

 

 

 

 
Font 15: 
Paronàmica de la 
nevada de 
Palafrugell, 1947. 
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1956- L’any de la fred. 

A partir del 3 de febrer del 1956 i durant tot el mes, es va produir sense dubte, un dels 

episodis més freds de tot el segle XX. Es van produir unes nevades abundants en molts 

indrets del territori català, però a Palafrugell no en destaca tan el gruix sinó la 

temperatura mínima extrema. El més destacable d’aquest mes de febrer va ser la 

presència de fred durant 24 dies seguits. Les temperatures mínimes van ser negatives i 

molt sovint inferiors a -5 ºC. Les  invasions d’aire fred més importants van tenir lloc 

entre els dies 2 i 5, i entre els dies 11 i 13. En els dies esmentats els termòmetres van 

enregistrar unes xifres que no s’han tornat a repetir i com ja s’ha dit anteriorment, la 

sensació tèrmica a causa del vent del nord era d’uns -30 ºC. 

 

  
Font 16: Mapes sinòptics d’Europa a 500 hPa i 850 hPa, 3 de febrer de 1956. 

 

 

Font 17: Mapes sinòptics d’Europa a 500 hPa i 850 hPa, 11 de febrer de 1956.   
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Aquestes situacions de fred extraordinari estan associades a invasions d’aire fred 

provinents directament de les zones polars o bé d’una massa d’aire fred formada a 

Sibèria durant l’hivern. Aquest flux d’aire estava motivat per la presència d’un anticicló 

a l’Atlàntic Nord i per una depressió a la Mediterrània. 

En aquella època alguns mitjans de comunicació van atribuir aquesta onada de fred 

europea a experiments soviètics amb armament atòmic a les zones de l’Antàrtida, així 

ho assegurava una revista científica txecoslovaca. 

 

Les conseqüències d’aquest intens fred, va comportar nombroses destrosses als serveis 

públics i a les canonades, a més a més, les cases no estaven preparades per a un fred tan 

fort. L’agricultura empordanesa es va veure greument afectada per un fred que ni els 

més vells recordaven i que va acabar amb oliveres mil·lenàries. Això va provocar que 

molts pagesos arrenquessin les oliveres per dedicar-se al conreu de sembrat, blat, 

civada, etc. I alguns pagesos directament van abandonar el camp per anar a treballar al 

sector de la  construcció de les ciutats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font 18: Torre Armstrong congelada, febrer de 1956. 
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1962- Nadal nevat. 

El 24 de desembre del 1962 els habitants de Palafrugell, en sortir de la Missa del Gall, 

van veure com quallaven uns centímetres de neu. Durant tota la nit continuà nevant i el 

dia de Nadal es llevà Palafrugell amb una capa abundant de neu. 

 

 

 
 
 
Font 19: Paronàmica de la nevada de Palafrugell, Nadal de 1962. 

 
 

Font 20: Façana de l’esglèsia de Palafrugell durant la nevada, Nadal de 1962.  
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1985- Neu com a regal de reis. 

Font 21: Mapa sinòptic d’Europa a 500 hPa, 6 degenr de 1985. 

El 6 de gener de 1985 es va 

produir una nevada moderada que 

va assolir gruixos de 20 a 30 cm de 

neu. També va ser provocada a 

causa d’una entrada d’aire fred 

siberià i es poden observar forces 

similituds amb la del 1956, tot i 

que en aquest cas no va ser tan 

dura pel que fa al fred i es va 

esvair al cap de 3 dies. 

 

 

1986- Nevada memorable. 

El 31 de gener de 1986 una bossa 

d’aire fred provinent de centre 

d’Europa es va reforçar davant la 

Costa Brava gràcies a la humitat 

del mar. El resultat en va ser una 

forta borrasca amb un nucli 

inferior a 980 hPa. El temporal va 

desencadenar nevades que van 

acumular 40 cm a Calella de 

Palafrugell i vent superior a 100 

km/h. 
Font 22: Mapa sinòptic d’Europa a 500 hPa, 31 de gener de 1986. 
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La meteorologia: una afecció 
 

A Palafrugell hem trobat diverses persones que comparteixen una mateixa passió i 

afecció cap a la meteorologia. Així doncs, aquests petits observadors meteorològics 

dediquen part del seu temps lliure a prendre dades amb les seves pròpies i, en molts 

casos modestes, estacions meteorològiques. 

Aquests observadors ens han atès molt amablement i ens han mostrat els seus aparells i 

mecanismes de medició. De manera que ens han ajudat a visualitzar la meteorologia des 

d’un punt de vista no tan professional, però sí com un hobbi envoltat d’una forta passió. 

Francesc Pacheco Pacheco: És professor d’Educació Física 

i encarregat de l’aula de ciències del CEIP Barceló i Matas 

de Palafrugell. Apassionat a la meteorologia intenta 

transmetre aquests sentiments als seus alumnes, fins al punt 

d’instal·lar una estació meteorològica dins del centre, i així 

recopilar dades climàtiques.  
Font 23: Estació meteorológica del  
CEIP Barceló i Matas. 

 

Joan Nadal Puig: És veí d’Esclanyà i pintor de professió. Dedica part del seu temps a 

prendre dades i compartir-les amb els navegants de diferents blocs 

meteorològics. 

El senyor Nadal ens va convidar a conversar amb ell sobre com va 

aparèixer la seva afecció, la qual prové des de petit, quan un 

professor de ciències naturals els va encarregar observar i anotar el   

temps que feia cada dia. 
Joan Nadal Puig. 

Estem molt agraïts al senyor Joan Nadal perquè ens va cedir les dades necessàries per 

obtenir i analitzar el clima de Palafrugell durant la dècada dels anys 90 fins al 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Font 24: 
Termòmetre 
de màxima i 
mínima del 
senyor Joan 
Nadal. 

Font 25: 
Pluviòmetre del 
senyor Joan Nadal. 

32 



Palafrugell: Un viatge pel seu clima.                                                          Història climàtica de Palafrugell. 

Dècada dels anys 90 
 

La dècada dels 90 es mostra amb una tendència a la baixa en el seu conjunt pel que fa a 

les temperatures mitjanes i també a les precipitacions. 

 

Temperatura: La majoria dels anys d’aquest període està per sobre dels 15 ºC de mitja, 

per tant la podem classificar com a anormalment càlida. A l’inici de la dècada es 

superen els 18 ºC de temperatura mitjana. Tot i que en 1992 mostra una estabilització en 

assolir els 15,6 ºC de mitja. A partir d’aquesta data  i durant els dos pròxims anys les 

temperatures mitjanes arriben fins als 18,45 ºC, per iniciar un descens fins al final de la 

dècada, amb una mitjana mínima de 14,5 ºC el 1998. 

 

Precipitació: És una dècada humida en aspectes generals, amb els cinc primers anys 

que superen els 600 l/m². Els anys que acumulen més precipitació són el 1992 amb 

874,9 l/m² juntament amb el 1994 amb 868,2 l/m². La segona meitat de la dècada mostra 

un descens en la pluja acumulada, i finalitza amb dos anys una mica secs: el 1998 amb  

480,7 l/m² i 1999 amb 427,4 l/m² 
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Entrevista a Josep Pascual 

 

Josep Pascual veí de l’Estartit, és l’Observador meteorològic del 

seu poble i col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya en 

l’extracció de dades del mar Mediterrani. 

És autor de diversos articles sobre el canvi climàtic, sobretot pel 

que fa al vessant de l’evolució del mar. 

  Josep Pascual 

Hem cregut oportú realitzar aquesta entrevista al senyor Josep Pascual, per la seva 

experiència en el camp de la meteorologia i sobretot perquè creiem que és la persona 

que més bé coneix el mar que determina el clima de Palafrugell. 

 
 
1-Com va aparèixer la seva afecció a la meteorologia? 

Els meus avis i els meus pares eren pescadors i quan encara amb prou feines caminava, 

se m’enduien a la barca i sentia comentar al meu avi: que si bufa aquest vent, que si el 

cel indica que demà plourà... i són coses que et queden. Quan tenia 13 o 14 anys ja feia 

observacions, però no tenia cap aparell i en general anava força desmanegat, però 

conservo dades des de que tenia 15 anys. Així que això de l’afecció em ve de part de 

família que al ser pescadors, havien de saber quin temps faria. 

 

2-Com va ser el seu inici en la presa de dades del mar? 

Vaig començar amb un termòmetre introduint-lo dins l’aigua de la platja, i més tard 

quan el meu pare ja em deixava la barca, m’endinsava uns metres al mar i prenia la 

temperatura amb un termòmetre de mínima i màxima a diferents profunditats del mar. 

El primer any que tinc complert va ser el 1969. 

 

3-Sabem que col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Quants anys fa 

que pren dades per el SMC? 

Hi col·laboro des de fa uns 10 anys, ja que abans només utilitzaven sistemes 

automatitzats.  
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4-Quina evolució ha patit el temps actual, amb el de fa 30 anys? 

Actualment hi ha fenòmens més violents que en el passat era impensable que es 

poguessin produir, ja sigui un tornado o una mànega marina.... I això és una cosa que va 

en augment i està relacionada amb l’augment de la temperatura del mar. 

 

5-Recorda algun fet o dada destacable (nevades, pluges, sequeres...) en els seus 

anys d’experiència? Quins? 

Sí, a cop d’ull recordo una nevada quan era petit l’any 1962, però de les que tinc 

observades, sens dubte la nevada del 1985 on va caure entre 20-30 cm (a l’Estartit). Que 

va coincidir amb la temperatura més baixa que tinc enregistrada, -7 ºC. Pel que fa a 

aiguats recordo l’octubre del 1994 que va ploure 600 l/m². I pel que fa a sequeres, la 

més important és la passada de fa dos anys. 

 

6-Com creu que influencia el mar en la nostra comarca i per tant a Palafrugell? 

El que és clar, és que les oscil·lacions tèrmiques en poblacions a prop del mar no són 

gaire grans, i els estius no són tan calorosos com a l’interior ni els hiverns ho són tan 

freds. Però sí que és cert que durant les nits d’estiu pot augmentar la sensació de 

xafogor a causa de la humitat. 

 

7-És possible que trobem més plagues de meduses en els propers anys a la costa 

palafrugellenca? A què són degudes? 

Sí, és possible. De fet en els darrers anys se n’han vist molt més que no pas anys enrere. 

Això està relacionat amb l’augment de les temperatures, però també hi influeix el fet 

que amb la sobrepesca hi ha molts depredadors de meduses que desapareixen. 

 

8-A Palafrugell, els danys pel temporal del passat 26 de desembre va destruir bona 

part dels ecosistemes marins i de la posidònia. Havia vist mai un temporal similar? 

Quant temps creu que trigarem a recuperar els ecosistemes marins? 

Bé, jo en les meves anotacions sí que en tinc de semblants, però el que passa és que 

aquesta vegada va anar acompanyat de vent molt fort. Moltes vegades quan hi ha 

temporal de mar, tenim una depressió i vents de component nord, però el passat 26 el 

vent bufava de llevant i això va agreujar els seus efectes i posteriors conseqüències. 

Desconec quan temps passarà abans no tornem a recuperar els ecosistemes marins, 

aquesta és una qüestió de la que els biòlegs n’han de fer estudis. 
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9- Fins a quin punt la tecnologia ha ajudat a millorar l’extracció de dades envers el 

passat?  

L’avantatge que té és que abans feia tres seguiments al dia, en canvi ara podem saber el 

temps que fa en qualsevol minut i moment. També tenim moltes més dades i més 

precises. L’inconvenient que té, és que si s’espatllen aquests aparells estàs un mes sense 

tenir dades. Però evidentment permet estudiar amb més profunditat  fenòmens concrets. 

 

10-Està d’acord amb l’actual teoria que es difon sobre el canvi climàtic? Com 

podria afectar aquest suposat escalfament global al mar, i per tant als nuclis de 

població arran de costa com Calella, Llafranc i Tamariu? I al seu clima? 

Jo crec que alguna cosa la fem mal feta. El canvi climàtic no és cosa d’un dia o dos dies, 

s’analitza amb mitjanes i potser no tenim un període suficientment llarg com per 

concloure que el clima canvia. De totes maneres és molt sospitosa la relació que hi ha 

entre l’augment  de CO2  i l’augment de temperatures. Pot  ser que en el futur s’acumuli 

la mateixa xifra de l/m², però es produirà en forma d’aiguats, on en un any podem tenir 

èpoques molt seques i d’altres molt plujoses i podem patir fenòmens més violents. 

 

11- Coneix alguna dita o refrany popular dels pescadors que faci referència al 

temps o l’estat de la mar? 

I tant que en conec!, com per exemple: Ponent la mou i llevant la plou. Una altra que 

també és força certa és: Arc de Sant Martí al matí para-li el bací; arc de Sant Martí al 

vespre para-li la testa. Això vol dir que si veus l’arc de Sant Martí al matí ve pluja, i si 

el veus al vespre és que la pluja ha marxat.    

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració i amabilitat  per atendre’ns. 
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El clima del segle XXI 
 
 

En aquest apartat analitzarem l’evolució del clima en aquest inici del segle XXI, una 

evolució que últimament ha estat molt argumentada i exposada pel IPCC 

(Interguvernamental Panel on Climate Change) a causa de l’anomenat escalfament 

global suposadament provocat pels humans i accentuat durant els anys 2003, 2005 i 

2006. 

Per analitzar aquest període de 9 anys, hem utilitzat les dades cedides pel senyor Joan 

Nadal Puig. 
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El conjunt d’aquests nou anys s’ha caracteritzat per tenir una pluviometria  inferior als 

600 l/m2 (precipitació mitjana anual del Baix Empordà) i fins i tot els anys 2000 i 2001 

no van superar els 500 l/m2. Tot i així aquesta darrera dècada no ha estat de les més 

seques, ja que s’han viscut altres èpoques de més sequeres com la dels anys vint. 

Pel que fa a les temperatures, una magnitud  de la que se n’ha parlat molt, hem de dir 

que l’amplitud tèrmica de les mitjanes anuals no supera més d’1,5 ºC. Les temperatures 

patides en aquests anys estan incloses en els paràmetres mitjans de la història climàtica 

palafrugellenca, amb una temperatura que es manté al voltant dels 15 ºC. 

 

Comparant aquesta gràfica amb les obtingudes anteriorment, podem concloure que 

aquest començament del segle XXI no presenta canvis climàtics  significatius en el seu 

conjunt i no marca una tendència a l’alça pel que fa a les temperatures. 
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Fenòmens més rellevants 

 
Els esdeveniments meteorològics més importants d’aquest període i les seves 

conseqüències van ser: 

 

2001- Nevada i temporal de llevant. 

 

L’última setmana del desembre de 2001, dues 

masses d’aire, una d’humida provinent del 

Mediterrani, i una altra massa d’aire fred Siberià, 

van xocar i van donar lloc a un fort temporal de 

vents de Gregal i precipitacions en forma de neu a 

causa de la baixa temperatura. 

La nevada va deixar una bona enfarinada a tot 

Palafrugell, on en alguns punts es va assolir un 

gruix de 10 cm. 
Font 26: Horts de Palafrugell nevats el desembre de 2001. 

 

  

Llocs com Calella i Llafranc es van convertir en 

centres de pelegrinatge on desenes de persones 

aprofitaven per fer fotografies i observar la bonica 

escena d’ones de 5 a 6m d’alçada que contrastaven 

amb les barques nevades. 

 

 
Font 27: Temporal marítim a Calella, 2001.   
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2003- Estiu més calorós de les últimes dècades. 

L’estiu del 2003 va ser especialment calorós, a causa d’una forta onada de calor i temps 

anticiclònic que va causar que les temperatures assolissin els 35’5ºC entre els dies 11 i 

18 d’Agost. 

 

 

2005- Inundacions al Baix Empordà. 

Font 28: Inundacions de Platja d’Aro. 

Tot i que Palafrugell va ser una de les poblacions menys afectades, també es van notar 

els efectes dels aiguats que van causar 

inundacions a diferents punts de la 

comarca. Les conseqüències dels aiguats a 

la meitat sud de la comarca van ésser 

devastadores, sobretot  als nuclis de Platja 

d’Aro i Calonge, on es va declarar zona 

catastròfica. Durant una setmana es van 

paralitzar les activitats d’aquestes 

localitats, doncs les fortes pluges havien 

fet augmentar i desbordar el cabal de les 

rieres, i es van produïr moltes destrosses materials en cases, supermercats, vehicles... i 

per desgràcia també es van lamentar quatre víctimes mortals. 

 

 

2006/2007/2008- Sequera a tot Catalunya. 

Tot i que a Palafrugell el règim de precipitacions en aquests dos anys no va ser 

especialment sec, a altres indrets: 

Pirineu, Pre-Pirineu i interior de 

Catalunya, es va presenciar un descens 

considerable de les precipitacions. Per 

tant, aquesta sequera general ens va 

afectar de retruc, ja que la capacitat 

dels pantans de Sau i Susqueda, els 

quals basteixen a molts municipis, van 

enregistrar un descens en el volum 

d’aigua retinguda. 
Font 29: Pantà de Sau mesos abans de la sequera (a la part superior)
i en plena sequera (a la part inferior). 
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Els orígens d’aquesta sequera els trobem en dues causes: com és evident, la manca de 

precipitacions durant aquest període va fer disminuir el cabal dels rius i per tant els 

pantans alliberaven més hm3 d’aigua dels que 

rebien. 

Font 30: Evolució de la capacitat d’embasssament de Catalunya 

Per altra banda, hem de destacar que una mala 

gestió de l’aigua, una demanda en augment i 

una oferta estancada, són factors que van 

agreujar aquest problema. 

El primer pantà a Catalunya va ser construït 

l’any 1910 i emmagatzemava menys de 500 

hm3. Durant l’època dictatorial de Franco es 

van inaugurar més de la meitat dels actuals 

pantans catalans i, més tard, fins a l’any 2000 

s’ha completat la capacitat d’embassament 

actual. A partir d’aquesta data no es destaca la construcció de nous pantans, tan sols la 

millora d’alguns. En canvi, la demanda d’aigua d’ús domèstic, industrial i agrícola ha 

augmentat considerablement i la població ja supera els 7 milions d’habitants. 

 

Per afrontar la sequera la Generalitat de Catalunya va activar el pla d’alerta de sequera 

que va fer iniciar una fase d’excepcionalitat en alguns municipis i restringir l’ús de 

l’aigua per a determinades activitats: l’ús agrícola,  sanejament urbà i fins i tot per ús 

domèstic. 

Les solucions que va proposar la Generalitat de Catalunya van ser: la connexió entre 

diferents embassaments, un transvasament, la construcció de noves plantes 

desalinitzadores i l’abastament d’aigua amb vaixells en determinades zones. 
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2008- Gran temporal de llevant 

El Passat 26 de desembre es va produir una llevantada de primera categoria que va 

afectar tot el litoral català, però la zona més afectada va ser la Costa Brava.  

 

Tot i que els serveis meteorològics portaven dies anunciant aquest canvi, els dies 

anteriors al temporal es vivia una dolça calma tant a Calella com a Llafranc i Tamariu.  

Els models atmosfèrics van mostrar com una borrasca provinent del Nord-est d’Europa 

es va situar sobre el Golf de Lleó, es va reactivar al rebre l’aire humit del mediterrani, i 

va originar una situació de vents de llevant que van provocar un temporal marítim que 

fins i tot els pescadors més grans no recordaven.  

L’altura de les onades pronosticada era de 7 a 8,5 metres d’alçada, però la unió d’unes 

baixes pressions més els forts vents de l’est van provocar onades d’una altura màxima 

de 9 metres.  

 

 Font 31: Mapa de l’alçada de les onades del Mediterrani

occidental. 

Font 32: Temporal de mar a Calella de Palafrugell 

 

 

Aquest fet meteorològic va tenir unes repercussions negatives en el fons marí i en les 

platges, ports i passejos costaners. Unes conseqüències que tardaran temps a recuperar-

se, sobretot les plantacions de posidònia i els ecosistemes marins.  

Pel que fa a les destrosses materials dels nuclis costaners, hem de destacar grans danys 

en els passejos, ports, habitatges i comerços a primera línea de mar. A Palafrugell, 

aquests danys es van valorar en més de 70.000 euros. 
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Potser l’única part positiva que se’n pot extreure d’aquest temporal, és que les garoines 

aprofitaran les algues i partícules en suspensió arrencades pel fenomen per alimentar-se. 

Per tant, esperem una bona producció de garoines pels anys següents. 

 Font 33: Destrosses del temporal de llevant del 26 de desembre de 2008 a Tamariu. 

 Font 34: Conseqüències del temporal de llevant del desembre de 2008 a Tamariu. 
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Palafrugell: un municipi compromès  

amb el canvi climàtic 
 

L’ajuntament de Palafrugell es mostra compromès en la lluita contra el canvi climàtic, a 

favor de preservar el medi ambient i reduir la contaminació. Així doncs el passat 

novembre de 2008 es va acordar per unanimitat en un ple de l’Ajuntament de 

Palafrugell, l’adhesió al Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic. A 

partir d’aquest full de ruta, l’Àrea de Medi Ambient es proposa com a objectiu per al 

2009, poder fer un estudi que avaluï el nombre de gasos d’efecte hivernacle provocats  

principalment pel transport, l’energia i els residus de Palafrugell. 

 

Un cop l’estudi reveli el nombre de tones de CO2, podrem calcular-ne el 20% per tal de 

saber quina és la quantitat de diòxid de carboni  que hem de reduir. Així es pretén reduir 

aquest percentatge abans de l’any 2020 tal com va aprovar la Unió Europea.  

Les mesures que es duran a terme seran la implantació d’energies renovables, la 

prevenció i recollida selectiva de residus així com la millora de la mobilitat sostenible 

en el transport. 

En el resum del manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic, l’Ajuntament 

de Palafrugell es  compromet a: 

- Col·laborar amb la Unió Europea a aconseguir superar els objectius establerts 

per la UE del 20-20 ( reduir un 20% les emissions abans del 2020). 

- Treballar per preparar un inventari de les emissions que pugui servir com a 

fonament per prioritzar accions contra el canvi climàtic. 

- Adaptar les estructures dels pobles i ciutats, incloent-hi l’assignació de recursos 

suficients, per emprendre les mesures necessàries. 

- Sensibilitzar la societat civil dels nostres municipis perquè es mobilitzin i 

participin a afrontar conjuntament el canvi climàtic. 

- Compartir les experiències i resultats amb altres ens locals. 

- Difondre el missatge del manifest als fòrums adequats, concretament, animar 

d’altres ens locals a afegir-s’hi. 

- Prioritzar aquelles accions derivades dels programes d’Agenda 21 Local que 

tinguin com a objectiu reduir el canvi climàtic. 
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Entrevista a Màrius Lledó 
 

Màrius Lledó Salvador és regidor de Medi Ambient i Comunicació, 

Noves Tecnologies, Participació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 

de Palafrugell.  

 

 

 Màrius Lledó 

Hem realitzat aquesta entrevista per conèixer en profunditat quin és el pla i les 

polítiques que segueix l’Ajuntament de Palafrugell respecte el medi ambient, i per 

informar-nos de les mesures que es poden prendre en el futur.

 

1- Quant temps fa que ocupa el càrrec de regidor de Medi Ambient? 

Fa un any i sis mesos. 

 

2- Quina és la seva funció dins l’Ajuntament de Palafrugell? 

El dia a dia són els petits problemes que tenim tots els ciutadans i les petites demandes 

que ens van fent, però jo intento que això sigui una part molt petita, per tenir una altra 

part molt important del dia per dedicar-me a planificar o pensar què volem fer amb el 

medi ambient a Palafrugell. Aquesta és la funció que més m’agrada. No sols respondre 

els problemes quotidians, sinó pensar en el futur de Palafrugell. 

 

3- Quines són les polítiques mediambientals de l’Ajuntament de Palafrugell? 

L’Àrea de Medi Ambient es dedica principalment a la recollida selectiva, després tenim 

el tema del medi natural, és a dir, què fem amb el territori que no és urbà i també tot el 

tema del canvi climàtic, de la mobilitat sostenible. El que estem fent és planificar totes 

aquestes actuacions i veure el futur que volem, així els canvis més importants que 

veurem seran: recollida selectiva, un catàleg d’espais d’interès natural que estem 

elaborant per conservar i millorar el medi i tenim tot un tema d’energies renovables que 

està pendent. A més a més farem auditories energètiques on es revisarà el consum 

d’instal·lacions municipals, per tal de reduir o optimitzar el consum que s’està produint. 
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5-Sabem que Palafrugell va firmar un acord amb altres municipis per reduir les 

emissions de CO2. Ens pot dir quines són les mesures que s’adoptaran per tal de 

complir aquest acord? 

Bé aquesta moció que hem firmat és un text on s’exposen una sèrie de motius i acords i 

els ajuntament ens adherim o no; s’anomena el 20-20 perquè pretén per a l’any 2020 

reduir un 20% les emissions de CO2. L’objectiu no és que la gent deixi de consumir, per 

tant això no ho podem fer, però el que sí que podem fer és que consumeixi millor que 

fins ara, on encara hi tenim molt de camí per a fer tant els ajuntaments com els 

particulars. No és un document d’intencions, així que primer hem de fer un estudi de 

quines emissions són les actuals per més tard poder reduir-ne el 20%. 

A partir d’aquí hem de definir les mesures que s’adoptaran: com utilitzar plaques solars 

començant per instal·lacions municipals com el pavelló, la piscina municipal, el teatre... 

 

6- L’any passat Palafrugell va notar els efectes d’una forta sequera. Què va fer 

l’Ajuntament de Palafrugell al respecte? Va aconseguir el seu objectiu? 

Hi havia tot una sèrie de mesures que es van prendre algunes de les quals eren 

obligatòries per llei que venien regides per la Generalitat, i l’Ajuntament de Palafrugell 

va tancar les fonts públiques, les dutxes... També és veritat que la gent va reduir el 

consum d’aigua i es va conscienciar molt, en aquest aspecte jo crec que la gent és cada 

vegada més conscient d’un consum racional de l’aigua. A Palafrugell tot i que ha 

augmentat la població, tenim un consum d’aigua millor que anys anterior i s’ha 

estabilitzat. Nosaltres pel que fa al tema de l’aigua estem elaborant un pla més ambiciós 

que és millorar l’eficàcia de les  xarxes i evitar que hi hagi pèrdues importants d’aigua. 

Per tant podem afirmar que vam complir aquest objectiu. 

 

7- En temes de reciclatge, ens podria dir com estan organitzats els diferents punts 

de reciclatge? Creu que els ciutadans utilitzen la deixalleria més, o menys del que 

s’esperen? 

Bé, tenim el sistema de contenidor de rebuig, i la recollida selectiva per l’ús domèstic. 

De l’any passat fins ara vam incrementar un 25% el nombre de contenidors de 

reciclatge, ja que creiem que si el contenidor és més proper al ciutadà, es produeix 

major reciclatge. També tenim implantat pels grans productors, que són els restaurants i 

comerços,  una recollida porta a porta. Els objectius que tenim de cares a l’any vinent 
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són desplegar la recollida orgànica a l’ús domèstic i plantejar-nos de cares al futur si 

realment funciona aquest sistema de recollida dels contenidors, ja que en els darrers 

anys observem que tot i que augmenta el nombre de tones de matèria que es recicla, 

aquest augment es produeix molt lentament i no pugem del 25-28% de reciclatge, 

perquè hi ha molta gent que no està conscienciada en el tema del reciclatge i no la 

podem obligar a reciclar. 

Pel que fa a la deixalleria estem contents de l’ús que se’n fa, i a més nosaltres hem 

establert unes bonificacions que incentiva a les persones a anar-hi; si un ciutadà hi va 

més de 12 vegades l’any té una bonificació del 30% de descompte en la taxa 

d’escombraries. També estem molt contents amb les famílies que han acceptat els 

contenidors de compostatge, ja que en tota la comarca hi ha 200 famílies que sol·liciten 

aquests contenidors i només a Palafrugell hi ha 150 famílies que aquest any l’han 

sol·licitat. 

 

8- Creu que Palafrugell es podrà adaptar i podrà mitigar els efectes d’un canvi 

climàtic? 

El canvi climàtic no depèn de Palafrugell, si tot apunta a  que hi haurà un canvi climàtic 

el que haurem de fer és adaptar-nos. Palafrugell primer ha d’estar preparat per saber què 

és el canvi climàtic i quines mesures haurem d’adoptar si arriba. És una cosa a nivell 

global, però podem fer actuacions a nivell local, però intentar mitigar els seus efectes és 

un assumpte més personal en que cada persona s’ha de conscienciar. L’Ajuntament de 

Palafrugell el que ha de fer és actuar conjuntament amb els seus habitants.  

 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració i amabilitat a l’atendre’ns. 
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El futur climàtic de Palafrugell 
 

Per conèixer millor el possible futur climàtic de Palafrugell, hem cregut oportú 

informar-nos sobre l’actual canvi climàtic.  

 

Canvi climàtic: segons el CMNUCC1, s’entén per canvi climàtic el canvi de clima 

atribuït directament o indirectament a l’activitat humana, que altera la composició de 

l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima, observada durant 

períodes de temps comparables. 

 

Al 1988, l'OMM2 i el  PNUMA3, van formar l'IPCC4, que està format per 2500 

científics i polítics  de reputació mundial que elaboren de forma periòdica informes 

sobre l'estat de l'atmosfera i l'escalfament planetari. 

L’IPCC es divideix en grups de treball, amb diferents tasques: 

Grup I: Avalua els aspectes 

científics del sistema climàtic 

i canvi climàtic (pronòstics). 

Grup II: Avalua la 

vulnerabilitat dels sistemes 

socioeconòmics i naturals al 

canvi climàtic, conseqüències 

i possibilitats d'adaptació. Font 35: Intergovernamental Panel on Climate Change 

Grup III: Avalua les possibilitats de limitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle i 

atenuar els efectes del canvi climàtic. 

Equip especial per fer els inventaris nacionals de gasos d'efecte hivernacle. 

 

L’últim informe de l’IPCC revela que és molt probable que la precipitació a les zones 

properes del Mediterrani, disminuiran o es mantindran força semblants, però amb 

èpoques més seques i d’altres períodes molt plujosos. Afirma que es produiran 

fenòmens extrems com hiverns molt freds, o estius molt calorosos. 

                                                 
1 CMNUCC: Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 
2 OMM: Organització Meteorològica Mundial. 
3 PNUMA: Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient. 
4 IPCC: Intergovernamental Panel on Climate Change. 
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El canvi climàtic a Palafrugell 
 

Partint de la base que el clima és un factor canviant,  ja que les mitjanes de trenta anys 

mai coincidiran amb les següents mitjanes, tampoc podem atribuir un fenomen 

meteorològic advers com a mostra del canvi climàtic. Per tant,  per a observar un canvi 

en el clima hem de trobar un conjunt de factors que sobresurtin de la variabilitat natural 

del clima. 

A continuació, analitzarem i compararem els paràmetres climatològics de Palafrugell 

entre 1920-1959 i 1990-2008, amb l’ajuda dels gràfics que es mostren a la pàgina 

següent: 

El període comprès entre els anys 1920 i 1959 ens mostra èpoques sensiblement més 

fredes, d’altres més càlides i també anys més estables pel que fa a les temperatures. La 

pluviometria segueix amb la mateixa tonalitat que les temperatures, és a dir, èpoques 

més regulars i d’altres més irregulars. En aquest cas se’ns descriu a la perfecció que el 

clima és canviant. D’aquestes dades en podem extreure les mitjanes de pluja i 

temperatura que segons els càlculs realitzats són:  

- Precipitació: 620 l/m². 

- Temperatura: 15,37 ºC 

 

En canvi, els resultats obtinguts del període entre 1990 i 2008 ( sempre tenint en compte 

que és un espai molt més curt que l’anterior) reflecteix una època més regular pel que fa 

a les seves mitjanes, tant de temperatura com de pluviometria. Les dades mitjanes 

extretes d’aquest període amb els pertinents càlculs han estat: 

- Precipitació: 618 l/m². 

- Temperatura: 16 ºC 

 

Comparant aquests resultats observem poques diferències, però podem apreciar una 

disminució de les pluges en la gràfica 1990-2008. La temperatura mitjana de la segona 

gràfica ens mostra un augment de 0,7 ºC de temperatura envers el període 1920-1959. 

Tot i així, cal destacar la importància que la segona gràfica comprèn menys anys que la 

primera, i que en canvi trobem situacions més extremes en el primer període que no pas 

en el segon. 
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Entrevista a Tomàs Molina 
Quan es parla de canvi climàtic és un error, del primer que s’ha de parlar és de canvi 

global. 

 
Tomàs Molina Bosch va néixer a Barcelona l’any 1963. Es va 

llicenciar en física a la Universitat de Barcelona i és periodista 

col·legiat. És un meteoròleg de renom mundial i un  científic 

que ha ocupat i ocupa diversos càrrecs internacionals. 

Actualment és president de la Climate Broadcaster Network 

Europe  i vicepresident de l’Associació Internacional de Professionals de la 

Meteorologia en Mitjans de Comunicació. Ha publicat diversos llibres on tracta temes 

de meteorologia i més recentment ha escrit sobre el canvi climàtic el llibre L’any que el 

meu avi va veure ploure (2007). 

 

Ja que en el treball tractem per sobre el tema del canvi climàtic a Palafrugell, hem 

cregut oportú realitzar una entrevista a un expert i entès en el tema com és Tomàs 

Molina, perquè ens expliqui què és el canvi climàtic i com pot afectar al nostre poble. 

 

 

1- D’on sorgeix la seva afecció i vocació a la meteorologia? 

Bé mai no he tingut vocació per a la meteorologia, jo sóc un nouvingut en aquest món. 

Estudiava física de l’atmosfera i a la facultat hi va haver un càsting per ser home del 

temps, m’hi vaig presentar i vaig ser home del temps. M’agrada molt, però no se’m 

passava pel cap ser meteoròleg. Si alguna cosa havia volgut ser de petit, era professor de 

física, química, matemàtiques... 

 

2- Quants anys fa que es va introduir en el món de la meteorologia?  

Des de que treballo a la televisió, des del 25 d’abril del 1987.  

I com a home del temps? 

Com ja dic, no tinc passat com a meteoròleg abans de ser home del temps. 

 

 

 

50 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_Internacional_de_Professionals_de_la_Meteorologia_en_Mitjans_de_Comunicaci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_Internacional_de_Professionals_de_la_Meteorologia_en_Mitjans_de_Comunicaci%C3%B3&action=edit&redlink=1


Palafrugell: Un viatge pel seu clima.                                                             El futur climàtic de Palafrugell. 

3- A Catalunya hi ha certa afecció per la meteorologia, però no tothom sent aquest 

interès. Creu que és necessari que la població tingui consciència de la importància 

de la meteorologia? 

 Jo crec que a Catalunya Déu n’hi do! El que ens passa aquí és un fet bastant inusual. 

Aquesta passió tan forta per a la meteorologia tampoc és freqüent en altres llocs, tot i 

que és un factor que va creixent als altres indrets. 

 

4-Com a meteoròleg de TV3, els hi és d’ajuda les aportacions de dades i fotografies 

que realitzen espectadors o observadors com Josep Pascual per conèixer o mostrar 

millor el nostra clima? Els hi agrada aquesta col·laboració? 

Sense això no podríem fer l’espai que fem, la gent s’ho treballa, doncs nosaltres també 

quedem molt treballats. Passa qualsevol cosa,  i nosaltres immediatament ho tenim, i és 

clar, això ens fa molt pròxims; és molta la gent que veu una mateixa cosa, i veure-la 

fotografiada a l’espai del temps, reconforta a aquestes persones, i això ens permet fer 

una meteo molt diferenciada de les altres. 

 

5- Quina evolució creu que  ha patit el clima en els darrers anys? 

No crec sinó... Hi ha coses en les que es creuen, com la fe, això és una creença. 

Hi ha coses que sabem, coses que no sabem o que tenim una percepció d’alguna cosa... 

El tema del canvi climàtic no és un tema de creença, sinó és un tema on sabem el que 

sabem, i la resta ho desconeixem. No té sentit creure o no creure en el canvi climàtic, és 

un tema de ciència, i en la ciència no es creuen les coses, es demostren o no es 

demostren, actualment hi ha coses demostrables i no són opinables. Però la ciència 

sempre ha d’estar qüestionada per intentar millorar. I les teories acceptades passen a ser 

la veritat. En tema del canvi climàtic hi ha aspectes qüestionables, és cert, però qui ho 

qüestioni ho ha de demostrar amb arguments sòlids i solucions. El que mostren les 

observacions reals, és que en els últims 30 anys és VERITAT que la temperatura del 

planeta ha pujat gairebé un grau. En aspectes del passat (últims 100, 200 anys) podem 

tenir més estimacions de com ha evolucionat el clima, ja que no sempre hi ha hagut 

termòmetres ni han estat repartits per tot el planeta. Per tant tenim estimacions molt 

fiables d’un escalfament planetari en els últims 150 anys i tenim evidències científiques 

d’un escalfament global en els darrers 30 anys. 

 No tinc una creença sinó que em dedico a llegir el que els experts anuncien i a partir 

d’aquí en puc treure una conclusió. Repeteixo la paraula “creure” no té sentit en ciència. 
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6- En el seu llibre L’any que el meu avi va veure ploure destaca que l’ésser humà és 

l’espècie que més ha modificat el medi ambient del planeta. Fins a quin punt creu 

que aquest fet pot afectar el clima? 

Si una cosa és evident és que ens fem notar en el planeta. Quan jo era petit em deien que 

érem 3.500 milions de persones al planeta, ara som 7.500 milions d’habitants. Abans la 

gent es dutxava un cop per setmana i tenia un cotxe per família que durava 20 anys. 

Mentre que actualment som més del doble, ens dutxem cada dia, tenim dos cotxes per 

família que duren 7 anys, aire condicionat, calefacció... Som més, però també consumim 

més. I en un futur pròxim aquesta petjada humana augmentarà. Segons l’IPCC a partir 

dels anys 50 es mostra evident una tendència a l’alça de les temperatures afegint el 

factor contaminació en els seus pronòstics.  

A la pregunta si les variacions produïdes durant uns determinats anys, és un canvi 

climàtic, no podem dir SÍ, però això no vol dir que diguis que NO, el que estàs dient és 

NO HO SÉ. El que vull dir és que el clima és canviant, ja que el clima són les mitjanes 

de 30 anys, i mai coincidiran amb els dels 30 anys posteriors o següents, però en canvi 

el terme mitjanes no té significat meteorològic. 

 

 

7-S’acostuma a dir que l’escalfament global és degut per causes antropogèniques. 

Però, quin grau de culpabilitat hi té a veure realment la contaminació, o 

simplement és un canvi cíclic del clima? 

No és un canvi cíclic del clima, ja que quan reproduïm el clima del passat, els models de 

simulació mostren la realitat quan s’hi afegeix la contaminació. De moment cap estudi 

científic ha demostrat el contrari. 

 

8- Està d’acord amb l’actual teoria de IPCC sobre el canvi climàtic?  

No tinc opinió al respecte 
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Creu que s’intenta difondre, a través dels mitjans de comunicació, una teoria 

errònia per motius político-econòmics? 

No, és més fàcil tot plegat. Es tracta de fer bullir l’olla, i si tothom diu el mateix no pots 

fer bullir l’olla, i això potser no dóna el millor missatge a la societat. És un missatge 

molt complex. Crec que no és tant un problema de la premsa  sinó que no s’ha fet 

comunicació. L’informe de l’IPCC és descomunal i difícil de llegir, els periodistes 

intenten sintetitzar aquest informe en petits titulars, que fan que la gent entengui poques 

coses i malament, però jo no hi veig tan mala intenció sinó que és un tema molt difícil 

de resumir. La meva feina  com a president de la Climate Broadcasting Network Europe 

és intentar que la comunitat científica n’extregui uns breus titulars. 

 

9- Des dels governs i autoritats s’està fomentant la difusió d’informació sobre un 

escalfament global del planeta. Què ens espera després d’aquest canvi climàtic 

incert? 

A vegades tenim tendència a dir que el món seguirà igual o s’acabarà, però el món 

continuarà, amb diferent aspecte però serà el mateix planeta. Hem madurat, el món no 

serà ni millor ni pitjor, hem d’aprendre a adaptar-nos a un planeta amb aquests canvis i 

hem d’aconseguir que aquests canvis siguin beneficiosos pel nostre planeta i pels seus 

éssers. 

És possible que ens esperi un fenomen inesperat? 

Oh, i tant!,  de fet l’IPCC el que ha fet en el seu últim informe ha estat molt intel·ligent, 

fins ara havien publicat els seus pronòstics fins al 2100, però el 2100 no li importa a 

ningú. El que ha fet l’IPCC és recrear diversos escenaris de com pot evolucionar el 

clima terrestre afegint la contaminació fins al 2030. Segons l’IPCC l’escenari de 2030 

és inevitable i ens hi haurem d’adaptar.  

Alerta!, el futur no està escrit, és incert. Podria haver-hi un mínim Solar que faci baixar 

la temperatura del planeta, o inventar una màquina que renti l’aire... 

Hi ha una part a la que ens hem d’adaptar i un futur pel qual podem treballar. 
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10-Catalunya es troba en una zona temperada, i un escalfament global afectaria 

amb més intensitat a les zones polars i equatorials. Per tant, quines conseqüències 

podrà produir el canvi climàtic en el nostre clima pel que fa a les temperatures? I 

al règim de precipitació? 

El més important és entendre que el canvi climàtic no és la cosa més important. El canvi 

climàtic és una cosa més, però el canvi important és el canvi global. Quin és el canvi 

global?, és el canvi de la humanitat. Perquè per exemple la sequera no és que plogui o 

que no plogui, el problema és que des de l’època d’en Franco, no s’han construït més 

pantans i la demanda d’aigua s’eleva exponencialment.  A Catalunya hi haurà una 

reducció de la precipitació i un augment de la temperatura. Continuarà augmentant molt 

probablement la població. El risc perquè una zona pateixi desertització és de 250 l/m² 

anuals, i a Catalunya hi ha molts llocs on la mitjana de precipitació és de 400 l/m², això 

vol dir que només que es redueixi un 10%-20%, el sòl d’aquella zona pot no recuperar-

se si això es repeteix diversos anys, i per tant la vegetació d’aquella zona canviarà o 

morirà desertitzant el sòl. 

 

11-Per acabar, on es veu d’aquí a deu anys Tomàs Molina? 

No et sabria dir. A mi aquesta feina m’agrada molt això està clar, i jo continuaré sent 

perfectament feliç sent home del temps. Però.. qui sap, de fet porto 23 anys apareixent 

per la televisió. Però.. jo m’hi veig.. si m’hi volen, jo continuaré. És una pregunta que 

em faig jo també. 

Continuarem veient el seu “ego” a TV3? 

El meu “ego”? No, espero que aquest no! Aquest espero que s’acabi el mes que ve! Jo 

crec que sí que seguirà, però d’aquí deu anys vols dir? 

 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració i amabilitat a l’atendre’ns. 
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Conclusions 

 
Gràcies a les dades que hem obtingut al llarg dels diferents apartats d’aquest treball, 

n’hem pogut extreure unes conclusions que sintetitzen com ha evolucionat el clima: 

 

- Es mostra un lleuger augment de la temperatura no progressiu de 0,7 ºC. 

- Es confirma una tendència a la baixa pel que fa al nombre de l/m² acumulats 

anualment. 

- Es presenten èpoques més adverses en el període 1920-1959 que no pas en el 

1990-2008. 

- Les comparacions amb determinades dècades fan que l’obtenció dels 

resultats puguin ser totalment oposats. És a dir, si comparem els anys 20 amb 

els darrers anys, observem un escalfament molt gran en el present. Si 

comparem la dècada dels anys 30 amb els últims 18 anys, presenciem un 

refredament i així successivament. 

- Les gràfiques climàtiques no mostren fenòmens extrems oposats, és a dir, no 

sintetitzen hiverns molt freds, ni estius molt calorosos que s’hagin produït 

durant el mateix any. 

- Les gràfiques climàtiques tampoc ens informa de l’augment o disminució de 

determinats fets meteorològics. No es presencien: caps de fibló, aiguats, etc., 

que en els darrers anys es produeixen amb més regularitat. 

- En períodes com els analitzats en el  treball, no es pot diferenciar la 

variabilitat climàtica natural de la causada per agents antropogènics. 
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Altres conclusions del Mediterrani a les nostres costes: 

 

- El nivell del mar Mediterrani presenta un augment aproximadament d’uns 

5cm a causa del seu escalfament que provoca una expansió de les molècules 

d’aigua. 

- Han augmentat el nombre de dies on la temperatura superficial del mar es 

manté per sobre de la mitjana. 

- El nombre de plagues de meduses ha augmentat en els darrers anys i es 

preveu que ho pugui continuar fent en el futur, a causa de l’augment de la 

temperatura de l’aigua i de la manca de depredadors per la sobreexplotació 

pesquera. 

 

 

56 



Palafrugell: Un viatge pel seu clima.                                                                               Valoració personal. 

Valoració personal
 

Un cop ja obtinguts els resultats del treball, valorem de forma molt positiva i amb molta 

satisfacció haver aconseguit el nostre objectiu: reconstruir part del clima de Palafrugell. 

Tot i que algunes fases del treball ( com l’obtenció de les mitjanes) ha estat un procés 

llarg i complex, ens ha agradat molt realitzar-lo, ja que treballàvem en un àmbit que ja 

des d’un principi, hi sentíem interès. 

 

Hem adquirit coneixements sobre fenòmens  del passat com: aiguats molt forts, o 

nevades i fredorades impressionants. Sobretot hem après a diferenciar els termes temps i 

clima, i que precisament el clima canvia constantment de forma natural. També hem 

pogut reflexionar sobre en què consisteix realment el canvi climàtic i les seves 

conseqüències. 

 

A més a més, aquest treball ens ha permès obtenir una sèrie de motivacions i noves 

experiències que ens han fet seguir amb més èmfasi i emoció a mesura que avançàvem 

en el treball, com són els fets, no tan sols dels resultats gràfics, sinó també de conèixer i 

intercanviar opinions i informacions amb persones molt importants en l’àmbit climàtic i 

meteorològic com són: Josep Pascual i Tomàs Molina. 

 

Així doncs, reiterem la nostra satisfacció amb els coneixements apresos, les 

experiències viscudes i amb el resultat d’un treball amb la major part del contingut i 

informació obtinguda i elaborada per nosaltres mateixos. 
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Agraïments 
 

Per poder realitzar aquest treball hem contat amb l’ajuda de moltes persones que ens 

han cedit part del seu temps per poder completar-lo. A totes elles els volem agrair la 

seva solidària col·laboració i ajuda: 

 

Primerament al  personal de l’AMP per facilitar-nos la major part de la documentació, 

pel bon tracte rebut i l’amabilitat al permetre’ns treballar moltes hores dins les seves 

instal·lacions.  

Als personatges entrevistats: Tomàs Molina, per dedicar part del seu temps professional 

a la nostra atenció, per l’excel·lent disposició al mostrar-nos el seu àmbit laboral i per 

poder canviar informació de molt bona qualitat i en primícia; una experiència sens dubte 

inoblidable. Josep Pascual per mostrar-nos la seva feina i afecció diària, els seus estris 

de medició, per estar un temps amb ell en el qual ens va respondre a totes les preguntes 

que ens plantejàvem i per observar una vessant diferent, la de l’experiència. I a Màrius 

Lledó, per cedir el seu temps laboral a les nostres preguntes, per poder conèixer les 

polítiques mediambientals de Palafrugell i per l’obtenció en primícia de futurs projectes 

pel nostre municipi. 

També a aquelles persones que d’una forma més discreta, han aportat el seu gra de sorra 

al nostre treball: Joan Nadal, per cedir-nos les dades de 18 anys, per obrir-nos les portes 

a casa seva, conversar amb ell i veure els seus estris de medició. A Francesc Pacheco, 

professor del CEIP Barceló i Matas per mostrar-nos l’estació meteorològica de l’escola, 

explicar-nos la seva afecció i les ganes que té de transmetre aquesta passió als seus 

alumnes. A Martí Cortey, científic del CRESA i ex-tutor nostre, per acompanyar-nos a 

TV3 i mostrar interès pel nostre treball i procediment. A Mª Carme Esteve, mestra del 

col·legi Sant Jordi per l’amabilitat al cedir-nos informació de text. Al mestre Joan Farré 

per cedir el suport tècnic per realitzar les entrevistes. 

Als nostres familiars per acompanyar-nos als diferents desplaçaments que hem realitzat,  

per oferir-se a ajudar-nos en alguns aspectes del treball i per aguantar-nos en les llargues 

hores de feina.  

I finalment, agraïr l’ajuda en el seguiment i interès pel treball i la seva  disposició en tot 

moment a l’atendre’ns qualsevol dubte, de la professora Mª Teresa Mayola; sens dubte 

el treball no hauria estat possible sense les seves aportacions.   
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