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Resum

Mitjançant dades d’estacions automàtiques en superfı́cie es mostra que a l’àrea del delta del
Llobregat (nord-est de la Penı́nsula Ibèrica) s’observa major precipitació que a les zones prope-
res de l’interior (l’Ordal, Collserola, Garraf), que a les que queden a l’altra banda d’un massı́s
situat a la costa (Garraf), i que a la costa situada més al nord. Aquesta distribució de les pre-
cipitacions pot ser explicada amb la formació d’un front fred superficial nocturn al delta del
Llobregat. Per tal d’analitzar amb detall els mecanismes fı́sics que poden influir en la formació
d’aquest front (orografia, vents marı́tims i de drenatge), s’han simulat numèricament amb el
model de mesoescala MM5 dos episodis de pluges a la zona, reproduint de manera satisfactòria
els mecanismes fı́sics que afavoreixen l’aparició del front.

Paraules clau: terral, fronts costaners, ritmes de precipitació

1 Introducció

Quan dues masses d’aire amb diferent temperatura, i per
tant densitat, convergeixen en superfı́cie, com és sabut, no es
barregen, sinó que la massa càlida i menys densa ascendeix
sobre la freda. Si és la massa freda, més densa, qui avança
sota la càlida, es forma un front fred. Si és la massa càlida
qui avança sobre la freda es forma un front càlid. En el seu
ascens, la massa relativament càlida es refreda i per tant pot
arribar a generar nuvolositat i precipitacions.

Com es veurà, l’anàlisi climàtica comparativa de la pre-
cipitació al delta del Llobregat i les comarques veı̈nes indica
que al delta hi ha major precipitació que a les comarques
veı̈nes des de finals d’estiu i fins a començament de l’hivern,
però sobretot durant la tardor. La raó d’aquesta anomalia
pluviomètrica, postulada en aquest treball, és la formació
d’un front fred superficial nocturn sobre el delta, o a pocs
quilòmetres de la costa.

Les caracterı́stiques orogràfiques del delta del Llobregat
afavoririen la convergència de masses d’aire amb diferents
densitats. Primerament, per l’existència de l’ampla i llarga
vall baixa del riu Llobregat, confinada entre les serralades de
l’Ordal i Collserola en el seu darrer tram, que s’eixampla en

arribar a la zona deltaica. En segon lloc, per l’aixecament
sobtat del massı́s del Garraf, a la part més occidental del
delta, i de la muntanya de Montjuı̈c per orient, que limiten en
els dos casos al delta del Llobregat, i aixı́ limita a l’aire fred,
que durant les nits descendeix per aquesta vall. Finalment,
la presència de la Mediterrània amb temperatures elevades
de l’aigua des de finals d’estiu i fins a l’inici de l’hivern, que
garanteixen a la zona litoral una massa d’aire càlida i humida.

El treball s’estructura de la següent manera. A la
Secció 2 s’explica com es forma un front costaner mitjançant
diferències de temperatura entre masses d’aire. La Secció 3
està dedicada a l’anàlisi climàtica de la zona. Un cop detec-
tada i explicada la peculiaritat pluviomètrica d’aquesta zona,
a la Secció 4 s’explica la modelització de dos episodis de
pluges a la zona amb el model de mesoescala MM5 (Dudhia,
1993). L’article acaba amb les conclusions.

2 El front fred superficial

La formació d’un front superficial costaner per la inte-
racció d’una massa d’aire relativament freda que descendeix
per una vall (drenatge) o prové de les muntanyes situades a
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Figura 1. Esquema de la formació del front superficial a l’àrea del
delta del Llobregat.

Figura 2. Distribució estacional de la precipitació als observatoris
de la Figura 3 durant el perı́ode 1978-2002.

prop de la costa amb una altra massa d’aire més càlida i hu-
mida ha estat estudiada per diferents autors (Neumann, 1951;
Zhong i Takle, 1992; Koch i Ray, 1997; Callado i Pascual,
2002; Malda et al., 2007).

En el cas particular de la costa nord-est de la Penı́nsula
Ibèrica, durant les nits de finals d’estiu, i sobretot durant la
tardor, el refredament de l’aire superficial del prelitoral, cor-
responent al cicle anual de temperatura del sòl, comença a
ser important, i aquest s’escola per les rieres i torrents en di-
recció a la costa. Això provoca convergència, la qual pot
provocar tempestes segons Callado i Pascual (2002). En
aquell treball s’analitzaven diferents episodis de tempestes
convectives associades a drenatge d’aire per les valls de qua-
tre rius de la costa catalana: Ebre, Francolı́, Llobregat i
Besòs. La formació d’un front, que no necessàriament pro-
dueix una tempesta convectiva, es veuria afavorida al delta
del Llobregat per les seves caracterı́stiques orogràfiques par-
ticulars: al seu darrer tram presenta una vall llarga, sense
meandres. En aquest cas, l’aire provinent de les muntanyes
de l’Ordal i Collserola desemboca a la vall baixa i pot

drenar lliurament vers al delta. Aquest aire relativament fred
que descendeix per la vall del Llobregat i que té un gruix
d’aproximadament 100 m (Callado i Pascual, 2002), en ar-
ribar al delta s’eixampla i forma un front d’aire relativament
fred quan entra en contacte amb la massa d’aire càlida i hu-
mida mediterrània (Fontserè, 1959; Jansà, 1997; veure la
Figura 1).

L’eixamplament de l’aire fred en arribar al delta del Llo-
bregat quedaria limitat al nord-est per la muntanya de Mont-
juı̈c i el pla de Barcelona, i per ponent per l’aixecament
del massı́s del Garraf. Aixı́, el front fred superficial es
pot generar sobre el delta i, depenent de les seves carac-
terı́stiques, pot avançar mar endins o mantenir-se aproxi-
madament estacionari sobre el delta (Figura 1). Si, a més
a més, existeix un flux d’aire de mar cap a terra (Callado i
Pascual, 2002) la convergència entre el front fred superficial
i la massa càlida i humida de la Mediterrània s’intensifica,
essent l’ascens més acusat. En determinades ocasions l’aire
inestable pot superar el nivell de convecció lliure formant
núvols de desenvolupament vertical, que poden comportar
tempestes i pluges intenses, que descarreguen al voltant de la
zona de convergència, de vegades sobre el mar, de vegades
sobre el delta, però difı́cilment a les comarques veı̈nes del
delta (veure la Figura 1).

Un factor important per a què el front pugui produir
precipitacions és la seva altura. Neumann (1951) proposa
mecanismes com el que es descriu al present treball per ar-
gumentar l’elevada pluviometria nocturna en algunes zones
costaneres de la Mediterrània oriental. En aquell treball, mal-
grat el gruix del corrent de drenatge o del terral comentat an-
teriorment, s’indicaven altures del front entre 1000 i 1500 m,
valors similars als trobats per al delta del Llobregat en un tre-
ball previ (Herrero, 2008). Com també indiquen Neumann
(1951), Callado i Pascual (2002), Pascual i Callado (2002),
les precipitacions generades pel mecanisme descrit anterior-
ment acostumen a ser nocturnes. Com es veurà, en el cas
del delta del Llobregat aquest fet queda clarament marcat al
registre pluviomètric d’una estació de la zona.

3 Evidències observacionals: anàlisi climàtica de
la precipitació

La detecció de la proposada anomalia pluviomètrica del
delta del Llobregat s’ha realitzat a partir de l’anàlisi climàtica
de la precipitació mitjana mensual i anual de diferents ob-
servatoris oficials de l’Agencia Estatal de Meteorologı́a.
L’instrumental emprat per al registre de la precipitació és el
pluviòmetre manual Hellmann de 200 mm. Les dades s’han
homogeneı̈tzat mitjançant el test de von Neumann (von Neu-
mann, 1941). S’han analitzat dues sèries temporals: la pluja
mensual des del 1978 fins al 2002, i una segona sèrie que
comprèn més observatoris oficials d’aquesta xarxa, des de
1996 fins al 2005. Els resultats d’aquesta darrera sèrie de
dades no tenen validesa climàtica, però sı́ que ens ajuden a
acabar de perfilar la tendència que ens dóna la primera de les
sèries de dades, amb més de 27 anys de longitud temporal,
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Figura 3. Situació geogràfica de les estacions analitzades: Gavà (violeta), Vilafranca (taronja), Pantà de Foix (blau clar), Cubelles (negre),
Canyelles (blau fosc), Begues (blau), Viladecans (vermell). Les lı́nies mostren els talls al llarg dels quals s’analitzarà el règim de vents a la
vall i al delta del Llobregat. Les unitats dels eixos són quilòmetres.

i amb gairebé validesa climàtica, definint aquesta com ho fa
l’OMM, que demana estadı́stiques fetes en sèries de 30 anys.

3.1 Precipitació estacional i anual

La Figura 2 mostra el règim pluviomètric estacional dels
observatoris analitzats (a la Figura 3 es representa la situació
geogràfica dels observatoris). Com es pot observar, el com-
portament pluviomètric qualitatiu dels observatoris analitzats
segueix el tı́pic règim del clima mediterrani costaner (Bolle,
2002), amb un màxim pluviomètric a la tardor, un de secun-
dari a la primavera, i dos mı́nims, a l’hivern i l’estiu. A con-
tinuació s’analitza la precipitació a cada estació i els meca-
nismes fonamentals que la poden generar.

Com queda reflectit a la Figura 2, la precipitació estival
(de juny a agost) és gairebé homogènia respecte a l’entorn.

Les precipitacions d’aquesta estació són fonamentalment
causades per tempestes que, tot i que normalment precipiten
de forma molt localitzada, al llarg dels anys afecten simi-
larment el voltant del delta del Llobregat. Aixı́ doncs, les
tempestes d’estiu afecten de la mateixa manera les diferents
estacions i no existeix cap anomalia al delta durant aquesta
estació.

Les precipitacions primaverals (de març a abril) estan
causades, generalment, pel pas de sistemes frontals associats
a baixes pressions, els quals són més actius quan més al nord
i a l’interior. Per això en aquesta època de l’any, és a Vi-
lafranca, situada més a l’interior (veure la Figura 3), on la
precipitació presenta un màxim respecte a d’altres zones de
l’entorn del massı́s del Garraf, i sobretot al delta del Llobre-
gat (estacions de Gavà i Begues), on la precipitació és sensi-
blement menor (veure la Figura 2).
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Figura 4. Comparació de la pluviometria a la tardor entre diferents estacions del delta del Llobregat i el seu entorn durant el perı́ode
1978-2002.

Durant la tardor (de setembre a novembre), la precipita-
ció és, al perı́ode analitzat, notablement superior al delta del
Llobregat (estacions de Gavà i Begues de la Figura 2) que a
la plana del Penedès (nord del massı́s del Garraf, estació de
Vilafranca), i que al sud-oest del massı́s (Cubelles). Aixı́
mateix, excepte al delta, la precipitació de tardor no pre-
senta, a grans trets, diferències importants entre altres punts
de l’entorn del massı́s. A la Figura 4 es representa la com-
paració de la pluja recollida a la tardor de cada any des de
1978 a 2002 a l’estació de Gavà i a estacions situades al sud
del massı́s del Garraf. Es pot observar com entre el nord (Vi-
lafranca) i el sud-oest (Cubelles) del massı́s, la precipitació
és molt similar. Només al delta, i l’altiplà de Begues, a 400 m
d’altitud, presenta uns valors clarament superiors a la resta i
comparables entre si.

La tendència de les diferències de precipitació a la tar-
dor entre l’estació de Gavà i la resta mostra un comporta-
ment diferent entre les estacions situades al nord i al sud del
Llobregat. Per al cas de Canyelles (punt més al nord de la
Figura 3), única estació que presenta una disminució de la
precipitació amb els anys, l’anomalia pluviomètrica detec-
tada augmenta durant el perı́ode estudiat (1978-2002). Per
a la resta d’estacions, l’anomalia que presenta el delta del
Llobregat es manté aproximadament constant (Cubelles) o

disminueix clarament (Vilafranca, Begues i Pantà de Foix).
Això es deu al fet que en aquestes darreres estacions la pre-
cipitació a la tardor creix molt més que a l’estació de Gavà.
Encara que és necessari un estudi més en profunditat de les
tendències, incloent d’altres estacions, aquestes dades po-
den representar una primera indicació que la importància del
massı́s del Garraf com a element climàtic separador de la pre-
cipitació està disminuint amb el temps.

Pel que fa a la precipitació durant l’hivern (de desembre
a febrer), tot sembla indicar que hi ha una lleugera tendència
positiva en la precipitació al delta respecte dels observatoris
situats a l’altra banda del massı́s del Garraf, al nord, l’oest i
sud-oest d’aquest. La raó probablement sigui que desembre
es considera hivern, i la formació del front superficial al delta
és encara possible de forma més o menys activa.

La diferència de pluviometria a la tardor condiciona les
variacions de precipitació anuals. La Figura 5 mostra la com-
paració de la precipitació anual durant el perı́ode 1978-2002
en diferents observatoris de l’entorn del delta amb l’estació
pluviomètrica del mateix, la de Gavà. De la figura es pot
concloure que el massı́s del Garraf actua com un element mo-
dificador de la precipitació entre la part est i nord-est d’una
banda, i l’oest, nord i sud-oest, de l’altra. Com es pot obser-
var, cada any s’acumula major precipitació a l’estació situa-
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Figura 5. Comparació de la pluviometria anual entre el delta (Gavà) i altres estacions properes de fora del delta per al perı́ode 1978-2002.

da a l’est del Massı́s (Gavà) que a la resta d’estacions. En el
cas de les estacions situades a ponent del massı́s del Garraf
en general es disposa al voltant de la lı́nia d’equiprecipita-
ció. L’excés de precipitació que presenta Vilafranca respecte
a Cubelles (Figura 5d) pot explicar-se, com s’ha comentat
anteriorment, per la precipitació primaveral.

A la Figura 6, i per completar l’anàlisi, es mostra el
mapa d’isohietes resultant de l’anàlisi pluviomètrica per al
perı́ode 1996-2005. Com es pot veure, hi ha una distribució
desigual de la precipitació a l’entorn del massı́s del Garraf,
detectant-se una major precipitació anual en els observatoris
situats a l’est del massı́s; per sobre dels 630 mm a Gavà i Be-
gues. Valors que contrasten amb els recollits als observatoris
de l’oest i del nord del massı́s: Vilafranca, a tant sols 25 km
de Gavà, i 15 km de Begues, presenta una precipitació anual
notablement més minsa, clarament per sota dels 600 mm. En
mitjana anual precipiten 122 mm menys a Sitges que a Gavà,
essent la distància entre ambdós observatoris d’una quinzena
de quilòmetres, separats pel massı́s del Garraf. L’observatori
Fabra de Barcelona presenta una precipitació lleugerament
inferior a la de Gavà, tot i trobar-se a una altitud de 400 m
sobre el nivell del mar, i per tant on la precipitació és més
efectiva.

L’anomalia pluviomètrica també queda palesa en
l’anàlisi d’altres variables relacionades amb la precipitació,
com ara el nombre de dies de pluja (dies amb més de 0.1 mm
de precipitació). Aixı́, en el perı́ode 1978-2002, hi ha un ma-
jor nombre de dies de precipitació en els observatoris de l’est
i nord-est del massı́s del Garraf (Gavà i Begues, amb 81 i 83
dies respectivament) respecte a la resta (Sitges, Canyelles,
Vilafranca, amb 73, 51 i 70 dies respectivament).

3.2 Precipitació nocturna

Pel que fa a l’hora del dia quan es produeix la precipi-
tació, s’han fet servir les dades horàries de l’estació meteo-
rològica automàtica del Servei de Meteorologia de Catalunya
instal·lada a Viladecans, en plena zona agrı́cola del delta.
S’ha analitzat la precipitació diària a escala horària des del
1993 fins al 2005, estudiant els dies en què la precipitació es
produeix entre les 22 UTC i les 07 UTC.

Primer de tot cal destacar que la precipitació nocturna
del mes de setembre representa gairebé el total de la precipi-
tació d’aquest mes per a tots els anys estudiats. Dels 68 mm
de precipitació mitjana, aproximadament 59 mm ho han fet
durant la nit, entre les 22 i les 07 UTC, és a dir, un 87% de
la precipitació total d’aquest mes. Aquest és el mes en què
el sistema frontal superficial és segurament més actiu, i pot

Tethys 2009, 6, 31–50 35



J. Mazón i D. Pino: Anomalia pluviomètrica

Figura 6. Isohietes de precipitació anual (mm) durant el perı́ode 1996-2005. A la figura es mostren les estacions utilitzades per a l’estudi.

Figura 7. Dominis de la simulació amb el model MM5.

generar les precipitacions més importants. Durant l’octubre,
dels 69 mm de precipitació mitjana, gairebé 44 mm ho van
fer en horari nocturn, és a dir, un 64%. En els mesos de
novembre, desembre i gener, aquest percentatge disminueix
de forma considerable, quan la formació del front superficial
és més difı́cil, i de produir-se aquest és menys actiu. Per tant,
tal i com ja havia mostrat Neumann (1951), la major part de
la precipitació associada a aquest tipus de situació és noc-
turna.

D’aquesta anàlisi es desprèn l’existència d’un mecanis-
me pluviomètric que deixa, en lı́nies generals, més precipi-
tació al delta que a observatoris del voltant. Aquesta preci-
pitació es produeix fonamentalment a la tardor i és nocturna.
Aquesta marcada diferència, i l’estació de l’any quan es pro-
dueix, fan plantejar la hipòtesi de la formació d’un front fred
superficial com a mecanisme generador d’una major precipi-
tació al delta del Llobregat.

Els resultats de l’anàlisi de l’anomalia pluviomètrica
a nivell anual, i estacional, estan d’acord amb d’altres tre-
balls anteriors, que denoten un màxim pluviomètric a la zona
del delta del Llobregat respecte a l’entorn més immediat
(Clavero et al., 1996).

4 Modelització del front nocturn superficial

Un cop analitzada la diferència de precipitació entre el
delta del Llobregat i les zones properes, i com la formació
d’un front nocturn a l’àrea del delta del Llobregat pot
explicar aquest fet, estudiarem amb més detall alguns
episodis en què la precipitació nocturna va afectar de forma
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Figura 8. Reflectivitat radar a les (a) 23 UTC del dia 2, (b) 00 UTC, (c) 00:20 UTC, i (d) 01:30 UTC del dia 3 de setembre de 2000. Font:
AEMet.

pràcticament exclusiva el delta, o bé es va intensificar
en aquesta zona geogràfica. S’ha fet servir un model de
mesoescala per simular les condicions atmosfèriques de dos
episodis de finals de l’estiu: el 2 de setembre de 2000 i el 30
d’agost de 2007. Per als dos episodis, a part d’estudiar les
caracterı́stiques de l’atmosfera a l’àrea d’interès, es podrà
comparar la sortida del model amb les dades de radar de
l’Agencia Estatal de Meteorologı́a (AEMet) i del Servei
Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A més a més, per
al primer, el 2 de setembre de 2000, també es compara
la sortida del model amb les observacions de l’estació de
Viladecans, situada al delta del Llobregat.

4.1 Caracterı́stiques de la simulació numèrica

Per tal de poder estudiar el fenomen amb més pre-
cisió s’ha dut a terme una simulació amb la versió 3.4
de la cinquena generació del model de mesoescala de
PennState/NCAR, anomenat MM5 (Dudhia, 1993, Grell
et al., 1995). Aquest model ja s’ha fet servir recent-
ment per a altres estudis de fronts costaners (Malda et al.,
2007). Les condicions inicials i de contorn s’han extret
de les anàlisis globals del model del European Centre for

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF); a la simulació
numèrica aquestes condicions s’actualitzen cada 6 hores.

S’han definit quatre dominis niats amb resolucions
horitzontals de 27, 9, 3 i 1 km, i 40x40, 37x34, 52x52 i
70x70 punts respectivament (veure la Figura 7). El punt
central del domini més gran està situat a 41.99◦N, 2.07◦E.
Les simulacions s’han realitzat amb l’opció 2-way nesting
entre tots es dominis. És necessària una resolució horit-
zontal elevada al domini més petit per tal de capturar els
vents en superfı́cie que puguin descendir per la vall del Llo-
bregat i per les muntanyes properes. Encara que en la di-
recció vertical seria també recomanable una elevada reso-
lució si l’objectiu fos capturar l’aparició d’un possible jet
de baixa altura a la vall, s’han definit únicament 27 ni-
vells verticals σ (σ = (p − ptop)/(psfc − ptop)), on psfc

és la pressió superficial i ptop és la pressió al sostre del
model (100 hPa), ja que aquest no és l’objectiu del tre-
ball. Tot i això, a la capa lı́mit planetària la resolució ver-
tical és més elevada per intentar capturar l’ascens de l’aire
a la formació del front. Els quatre nivells més baixos de
la simulació numèrica estan aproximadament a 0, 170, 210,
260 m per sobre del terreny. A causa de la dependència
dels nivells σ amb la pressió, l’alçada a la qual es troben
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Figura 9. Evolució temporal des de les 00 UTC del 2 de setembre a les 00 UTC del 4 de setembre de 2000 de la precipitació acumulada,
direcció, intensitat del vent i temperatura observades a l’estació de Viladecans (asteriscos) i obtingudes amb el model MM5 al punt del
domini d’1 km de resolució més proper a l’estació (lı́nia continua).

aquests nivells pot tenir variacions amb el temps o el punt
del model.

Per als quatre dominis s’ha fet servir la parametrització
MRF per a la capa lı́mit (Troen i Mahrt, 1986; Hong i Pan,
1996), simple ice (Dudhia, 1989) com a esquema d’humitat,
i cloud com a esquema de radiació atmosfèrica. L’esquema
de convecció ha estat diferent per als dos dominis més grans
i els dos més petits. Als dos dominis més grans s’ha fet servir
la parametrització de Kain-Fritsch (Fritsch i Chappell, 1980;
Kain i Fritsch, 1993; Kain i Fritsch, 2004), i per als dos do-
minis més petits no s’ha fet servir cap esquema de convecció
ja que la resolució de la malla aixı́ ho aconsella.

4.2 Simulacions dels episodis

A continuació es presenta la simulació numèrica de dos
episodis on es postula que la precipitació està produı̈da per
la formació d’un front costaner al delta del Llobregat.

4.2.1 2 de setembre del 2000

Aquell dia hi havia una baixa pressió al sud d’Espanya
(no es mostra) que produı̈a vents en superfı́cie febles

mantenint-se durant tot el dia 3. En altura el vent també era
poc important a la zona de Catalunya.

Les imatges de satèl·lit del 2 i 3 de setembre mostraven
núvols que s’estenien per tot el nord de la penı́nsula i cap
al mar (no es mostra). Aquest núvols es van anar refredant
i tenint més humitat durant la matinada del 3, especialment
a l’àrea d’estudi. Per la seva banda, les imatges de radar
mostren que no hi ha pluges fins les darreres hores del 2 de
setembre quan apareix una banda de precipitació important
paral·lela a la costa (veure la Figura 8). Aquest fet pot ser un
indici de la presència d’un front costaner. La precipitació es
va desplaçar cap al mar, on es va intensificar.

Abans de presentar com el model reprodueix la
situació meteorològica a escala mesoescalar i quins són
els mecanismes fonamentals per al desenvolupament del
front mesoescalar superficial davant del delta del Llobregat,
compararem la sortida del model amb les dades obtingudes
durant l’episodi a l’estació automàtica de Viladecans.

A la Figura 9 es mostra l’evolució temporal durant
els dies 2 i 3 de setembre de la precipitació acumulada,
la temperatura a 2 m, la direcció i la intensitat del vent
a 10 m observada a l’estació (asteriscos) i simulada
amb el model de mesoescala al punt del domini d’1 km
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Figura 10. Perfils verticals de la temperatura, la temperatura de punt de rosada, la velocitat i direcció del vent mesurats amb el sondatge de
Barcelona (lı́nia continua) i obtinguts al punt més proper del model MM5 (asteriscos) el 3 de setembre de 2000 a les 00 UTC.

de resolució horitzontal més proper a l’estació (lı́nia con-
tinua).

Com es pot observar a la figura, el model subestima
clarament la precipitació recollida a l’estació. A més a més,
el model simula més precipitació entre les 10 UTC i les
18 UTC del dia 3 i no durant la nit precedent.

Pel que fa a la temperatura, el model ajusta bastant bé
les observacions durant la matinada del dia 3, amb un error
màxim del 5%. Aixı́ mateix, el model simula correctament
la direcció i intensitat del vent observada durant les hores
finals del dia 2 i durant el dia 3. Aquest perı́ode coincideix
amb el desenvolupament del front. Com es pot observar,
els vents que es produeixen entre les 00 UTC i les 08 UTC
del 3 de setembre són provinents del nord-oest i poden
ser vents de drenatge que baixen per la vall del Llobregat.
Per tant, a la vista de la Figura 9, el model reprodueix
correctament les condicions atmosfèriques enregistrades
a Viladecans, excepte la precipitació que, com es postula
durant tot l’article, és un fenomen bastant local.

El sondatge de Barcelona, 15 km al nord de la zona
d’estudi, i fora de la influència del delta del Llobregat,
ens dóna una altra font de validació del model per als dies
d’estudi. A la Figura 10 es representen els perfils verticals

de la temperatura, la temperatura de punt de rosada, la
direcció i la intensitat del vent mesurades amb el sondatge de
Barcelona (41.383◦N, 2.116◦E) i obtingudes amb el model
MM5 al punt del domini 4 més proper al punt del sondatge
(41.404◦N, 2.181◦E, 28 m) el 3 de setembre de 2000 a les
00 UTC.

Es pot concloure que, malgrat que el model no pot
capturar tota l’estructura de la capa superficial, especialment
pel que fa a la velocitat del vent, reprodueix de manera
satisfactòria les condicions atmosfèriques a la capa lı́mit per
al dia d’estudi.

A continuació ens centrarem en la simulació dels
vents i la precipitació obtinguda als dos dominis més petits,
de 3 i 1 km de resolució horitzontal. A la Figura 11 es
mostra la divergència (convergència negativa) obtinguda
amb la simulació numèrica al domini 3 entre les 00 i les
05 UTC del 3 de setembre de 2000. Com es pot observar,
el model produeix valors negatius de la divergència, i. e.,
convergència positiva, a tota la costa davant del delta del
Llobregat, cosa que afavoreix els moviments verticals i pot
produir nuvolositat a la zona. Per observar amb més detall
com es produeix aquesta convergència i els seus efectes
analitzarem la sortida del model al domini més petit.
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Figura 11. Divergència (convergència negativa) horària obtinguda amb el model MM5 al domini de 3 km de resolució cada hora entre les
(a) 00 i (f) les 05 UTC del 3 de setembre de 2000.
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Figura 12. Vents en superfı́cie (fletxes vermelles) i precipitació acumulada (contorns) obtinguts amb el model MM5 al domini d’1 km de
resolució cada hora entre (a) les 00 i (f) les 05 UTC del 3 de setembre de 2000.

Tethys 2009, 6, 31–50 41



J. Mazón i D. Pino: Anomalia pluviomètrica

Figura 13. Camp de vent (esquerra) i intensitat de la component horitzontal del vent en la direcció nord-sud (dreta) a les 06 UTC del 3
de setembre de 2000 al llarg del tall vertical marcat amb una lı́nia vermella a la Figura 3. És important remarcar que l’escala vertical és
diferent a les dues gràfiques. Al gràfic de l’esquerra les màximes magnituds horitzontals i verticals del vent són 5.6 m s−1 i 47.6 cm s−1

respectivament.

Figura 14. Camp de vent (esquerra) i divergència (dreta) a les 06 UTC del 3 de setembre de 2000 al llarg del tall vertical marcat amb
una lı́nia negra a la Figura 3. Al gràfic de l’esquerra les màximes magnituds horitzontals i verticals del vent són 5.2 m s−1 i 35.2 cm s−1

respectivament.
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Figura 15. (a) Direcció, (b) intensitat del vent i (c) humitat relativa en funció de l’altura obtinguda amb el model MM5 a les 20 UTC del 2
de setembre de 2000 per a un tall longitudinal a la vall del Llobregat (lı́nia vermella de la Figura 3).

A la Figura 12 es mostren els vents superficials i la
precipitació acumulada obtinguda amb el model al domini
més petit de la simulació entre les 00 i les 05 UTC del 3
de setembre de 2000. Com es pot observar, inicialment a
tota la vall els vents predominants són del sud-est, produı̈ts
probablement per la brisa marina. Però, a mesura que avança
la nit, els vent sinòptics del sud-est competeixen amb els
vents de drenatge que provenen de la vall del Llobregat en
direcció nord-oest, produint-se una zona de convergència al
llarg de la costa com s’ha mostrat a la Figura 11. Per tant, tal
i com s’ha mencionat anteriorment, l’aire relativament més
sec i fred que baixa per la vall pot tenir un paper important
en el desenvolupament del front.

Pel que fa a la precipitació, i com ja s’ha mencionat
anteriorment, el model no prediu de manera adient la
precipitació a la zona. Si comparem amb les imatges de

radar (veure la Figura 8), queda clar que el model produeix
precipitació més lluny de la costa. Aquest fet pot ser causat
per la sobreestimació de la intensitat del vent del nord-oest
mostrat a la Figura 9. Tot i això, les quantitats de precipitació
acumulada al model són semblants a les recollides a l’estació
de Viladecans.

La Figura 13 mostra el camp de vents (esquerra) i
la component horitzontal del vent en la direcció nord-sud
(dreta) al llarg d’un tall longitudinal seguint la vall (lı́nia
vermella de la Figura 3).

Al camp de vent mostrat a la Figura 13 queda palesa la
convergència d’aire que es produeix al delta entre els vents
que descendeixen per la vall i els que provenen del mar. Si
ens fixem en la figura on es mostra la component nord-sud
de la velocitat horitzontal, s’observa com, a aquesta hora,
els vents superficials a la costa són positius, és a dir, en
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Figura 16. Reflectivitat radar a les (a) 20:48 UTC, (b) 21 UTC, (c) 21:12 UTC i (d) 21:36 UTC del 30 d’agost de 2007. Font: Meteocat.

direcció nord, canviant de signe a mesura que remuntem la
vall.

Per observar amb més claredat els vents de drenatge
que conflueixen al llarg de la vall des de les muntanyes
properes, estudiarem el règim de vents i la convergència
de l’aire al llarg del tall transversal mostrat a la Figura 3
(lı́nia negra). A la Figura 14 es mostra el règim de vents i la
divergència al llarg del tall transversal marcat en negre a la
Figura 3, a les 06 UTC del 3 de setembre de 2000.

La figura mostra els vents que descendeixen per les
faldes de les muntanyes i conflueixen a la vall (divergència
negativa). Aquest flux d’aire fred i sec descendeix seguint
la vall al llarg de la nit, trobant-se amb l’aire marı́tim més
humit i calent, provocant l’aparició un front.

Per tal d’estimar l’altura d’aquest front, la Figura 15
mostra la variació amb l’altura de la direcció i intensitat del
vent i de la humitat relativa a les 20 UTC del 2 de setembre

de 2000 al llarg de la vall del Llobregat. Com es pot veure, hi
ha clarament dos tipus de fluxos diferenciats. A la superfı́cie
l’aire és sec, prové del sud-est i té velocitat moderada.
Aquestes condicions es mantenen aproximadament fins a
500 m. Per sobre, l’aire és més humit, la seva velocitat
disminueix i la seva direcció gira cap al sud. Finalment, per
a altures superiors a 1000 m, la velocitat de l’aire augmenta
de nou, la humitat disminueix i prové del oest. Per tant,
l’altura del front estaria al voltant de 1000 m.

4.2.2 30 d’agost del 2007

De les imatges de radar (Figura 16) s’observa com
es formen precipitacions sobre el delta del Llobregat que
s’inicien sobtadament cap a les 20:30 UTC, i es mantenen
estacionàries més d’una hora, fins que es desplacen cap al
mar i la veı̈na comarca del Garraf.
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Figura 17. Imatges del vent superficial i precipitació acumulada obtingudes amb el model MM5 al domini d’1 km de resolució a les (a)
19 UTC, (b) 20 UTC, (c) 21 UTC i (d) 22 UTC del 30 d’agost de 2007.

La modelització d’aquest episodi es mostra a les Figu-
res 17 a 21. A la Figura 17 es pot observar com inicialment
els vents eren de component marı́tim. Posteriorment, aquests
vents interaccionen amb els vents de drenatge de la vall
baixa del Llobregat, produint un front fred superficial que
genera les precipitacions. Aquestes precipitacions van
deixar fins a 10 mm al municipi de Viladecans. Cap a
les 22 UTC el vent de drenatge és el dominant al terra,
i en arribar a la costa del delta la massa d’aire freda es
desplaça cap al sud, movent-se el front cap a les costes
del Garraf, tal i com s’observa a les imatges de radar
(Figura 16).

Quant a la precipitació acumulada, la comparació
amb les imatges de radar posa de manifest que el model
no reprodueix adientment la seva localització espacial. El
model prescriu la precipitació més a l’interior i cap al sud,
sobre el massı́s del Garraf i l’Ordal (veure la Figura 17), que
el que s’observa a les imatges de radar (Figura 16).

A les Figures 18, 19 i 20 es mostren respectivament la
variació amb l’altura de la direcció, la intensitat del vent i la
humitat relativa obtinguda al llarg de la vall del Llobregat
(lı́nia vermella de la Figura 3) durant el vespre del 30 d’agost
de 2007. L’existència d’un front superficial hauria de quedar
reflectida per una variació més o menys acusada amb l’altura
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Figura 18. Direcció del vent en funció de l’altura obtinguda amb el model MM5 durant el 30 d’agost de 2007 al llarg de la vall del Llobregat
(lı́nia vermella de la Figura 3) a les (a) 19 UTC, (b) 20 UTC, (c) 21 UTC i (d) 22 UTC.

de la direcció i, potser, la intensitat, aixı́ com de la humitat
relativa.

A la Figura 18 es pot observar com la direcció del vent
canvia amb l’altura al llarg de total la vall, progressivament,
des de les 19 UTC. Aquest cisallament és més pronunciat
a partir de les 20 UTC, corresponent amb la formació de la
precipitació, segons es desprèn de l’anàlisi de les imatges del
radar (Figura 16). Mentre en superfı́cie el vent és de compo-
nent nord, provinent del drenatge de la vall del Llobregat, en
altura el vent canvia, de forma més o menys brusca segons
l’hora, a component sud i sud-oest. L’altura d’aquest canvi
en la direcció del vent, que segueix l’orografia de la vall, se
situa al voltant dels 900 m, altura que determinaria en aquest
episodi la del front superficial.

La intensitat del vent ens mostra l’aparició d’un
màxim a baixa altura a l’àrea d’interès (veure la Figura 19).
Com es pot observar, a partir de les 20 UTC els vents
superficials són molt importants, disminuint amb l’altura
fins arribar al lı́mit del front, lleugerament per sota de
1000 m. És important remarcar la correspondència existent
entre la variació de la direcció i de la intensitat del vent amb
l’altura que posen de manifest les Figures 18 i 19.

Per tal de confirmar l’existència de dues masses d’aire
de diferents caracterı́stiques, a la Figura 20 es mostra la
variació de la humitat relativa amb l’altura al llarg de la vall
del Llobregat durant el vespre del 30 d’agost de 2007. De
nou s’ha de remarcar la correlació entre humitat i intensi-
tat/direcció del vent a partir de les 20 UTC. Inicialment, el
gradient vertical d’humitat és molt petit al llarg de la vall
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Figura 19. Intensitat del vent en funció de l’altura obtinguda amb el model MM5 durant el 30 d’agost de 2007 al llarg de la vall del
Llobregat (lı́nia vermella de la Figura 3) a les (a) 19 UTC, (b) 20 UTC, (c) 21 UTC i (d) 22 UTC.

(Figura 20a). Però amb el pas de les hores, la humitat en
altura augmenta, ja que els vents marı́tims ascendeixen per
sobre dels vents de drenatge, més freds i menys humits.
Això produeix, a partir de les 21 UTC, un gradient vertical
d’humitat tı́pic d’un front fred: en superfı́cie l’aire manté una
humitat de l’ordre del 60%, mentre que en altura augmenta,
fins que s’assoleix la saturació cap als 900 m, coincidint
amb el canvi de direcció del vent i el mı́nim d’intensitat, i
allò que suposem com a altura del front.

L’estructura del front també es pot observar clarament a
la Figura 21 on es representa la direcció i intensitat del vent,
i la humitat relativa al llarg d’un tall perpendicular a la vall a
les 22 UTC del 30 d’agost del 2003. Per a qualsevol de les
variables que es representen en aquesta figura, l’altura del
front queda clarament marcada pel seu gradient vertical.

5 Conclusions

Analitzant el règim pluviomètric de diverses esta-
cions situades al delta del Llobregat i les seves rodalies,
s’ha mostrat com, tot i la proximitat de les estacions
pluviomètriques, la precipitació mitjana anual és superior
a la zona del delta del Llobregat respecte a les zones dels
voltants. Aquesta diferència és més acusada en relació a les
estacions situades cap al sud-oest, a l’altra banda del massı́s
del Garraf.

L’estació de l’any durant la qual aquestes diferències
són més acusades és la tardor. Als observatoris pluviomètrics
de l’entorn del delta, en general la pluja a la tardor és la més
important de l’any, però no arriba, en lı́nies generals, a la
que precipita al delta del Llobregat, a excepció de Begues,
situat per sobre dels 400 m d’altitud. La raó que es proposa
en aquest treball per explicar les diferències de precipitació
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Figura 20. Humitat relativa en funció de l’altura obtinguda amb el model MM5 durant el 30 d’agost de 2007 al llarg de la vall del Llobregat
(lı́nia vermella de la Figura 3) a les (a) 19 UTC, (b) 20 UTC, (c) 21 UTC i (d) 22 UTC.

és la formació d’un front fred superficial i nocturn al delta o
mar endins.

La vall del Llobregat, ampla i rectilı́nia en el seu darrer
tram, canalitza l’aire fred nocturn de finals d’estiu i de
la tardor, formant-se un front fred en arribar al delta, on
domina una massa d’aire càlida i humida, una massa d’aire
mediterrània. Aquest front pot generar nuvolositat de desen-
volupament vertical, i aportar precipitacions importants mar
endins o que molt sovint afecten la zona del delta. Aquesta
hipòtesi queda refermada en analitzar la precipitació a la
tardor al delta durant el perı́ode 1993-2005, on s’observa
que més del 80% d’aquesta es produeix durant la nit.

No succeeix el mateix a les zones de l’interior, com
l’Ordal o Collserola, o a l’altra banda del massı́s del
Garraf, ja que aquest impedeix que aquest front es pugui
estendre cap al sud-oest, cap a les comarques del Garraf

i Baix Penedès. Com a conseqüència, la precipitació és
notablement menor a la tardor, i durant la resta de l’any a
aquesta zona. Aquesta convergència d’aire a l’àrea del delta
del Llobregat s’ha postulat que podria afavorir l’aparició de
fenòmens de convecció profunda i formació de tempestes
com les descrites per Bech et al. (2007).

Per tal de confirmar aquest fet, s’han analitzat i simulat
mitjançant el model de mesoescala MM5 dues situacions
meteorològiques en què tot indica que es va generar aquest
front superficial nocturn que va deixar precipitacions al
delta del Llobregat. El model simula bé, en lı́nies generals,
la situació sinòptica i reprodueix clarament els vents de
drenatge, que apareixen al final de la nit a la vall del
Llobregat i provoquen l’aparició d’un front a la zona del
delta del Llobregat.
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Figura 21. (a) Direcció, (b) intensitat del vent i (c) humitat relativa en funció de l’altura obtinguda amb el model MM5 a les 22 UTC del 30
d’agost de 2007 per a un tall transversal a la vall del Llobregat (lı́nia negra de la Figura 3).

Per als dos dies presentats, tot i que la simulació
produeix precipitació a l’àrea d’estudi, aquesta es forma
molt més lluny de la costa del que s’observa a les imatges
de radar. Aquest fet també queda reflectit a la comparació
amb les dades de l’estació de Viladecans per al dia 2 de
setembre de 2000. El model simula correctament la direcció
del vent i la temperatura durant la nit del 2 i la matinada del
3 de setembre de 2000 en aquest punt. Al contrari, el model
sobreestima lleugerament la intensitat del vent. Aquest fet
pot causar que l’àrea de precipitació simulada es desplaci
cap al mar, subestimant, per tant, la precipitació registrada a
l’estació de Viladecans.

L’anàlisi de l’estructura del flux al llarg i perpendicu-
larment a la vall del Llobregat ens ha permès caracteritzar
l’estructura del front i estimar la seva altura. Les carac-
terı́stiques dels episodis presentats al present treball són
similars a les dels dies 10 i 25 d’octubre del 2007 analitzats
per Herrero (2008). L’altura del front de tots aquests estudis

és similar a la presentada a d’altres estudis previs realitzats
al Mediterrani oriental (Neumann, 1951) i es situa al voltant
de 1000 m.

Per tant, en general, l’anomalia pluviomètrica durant la
tardor al delta del Llobregat pot estar produı̈da per l’aparició
d’un front superficial nocturn a la costa del delta. Amb
el model MM5 s’ha pogut simular l’aparició de vents de
drenatge a la vall durant un episodi de pluges intenses a
la zona, fonamentals per a la formació del front segons la
hipòtesi formulada en aquest treball. Amb la finalitat de
ratificar-la és necessari realitzar simulacions addicionals
d’altres episodis similars ja identificats.

Agraı̈ments. Les imatges de radar i les dades de les estacions au-
tomàtiques han estat proporcionades per l’Agencia Estatal de Mete-
orologı́a, i el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta recerca ha
estat realitzada en part usant els recursos del Centre de Supercom-
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putació de Catalunya. La recerca de D. Pino ha estat parcialment
finançada pel projecte SGR-2004 de la Generalitat de Catalunya.
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Malda, D., Vilà-Guerau de Arellano, J., van den Berg, W. D., i Zu-
urendonk, I. W., 2007: The role of atmospheric boundary layer-
surface interactions on the development of coastal fronts, Ann
Geophys, 25, 341–360.

Neumann, J., 1951: Land breezes and nocturnal thunderstorms, J
Meteorol, 8, 60–67.

Pascual, R. i Callado, A., 2002: Mesoanalysis of recurrent conver-
gence zones in northeastern Iberian Peninsula, Proceedings del
4th European Conference on Radar Meteorology (ERAD2002),
Delft (Paı̈sos Baixos), 18-22 Novembre. 59-64.

Troen, I. i Mahrt, L., 1986: A simple model of the atmospheric
boundary layer: Sensitivity to surface evaporation, Bound Layer
Meteorol, 37, 129–148.

von Neumann, J., 1941: Distribution of the ratio of the mean square
successive difference to the variance, Ann Math Stat, 12, 367–
395.

Zhong, S. i Takle, E. S., 1992: An observational study of sea- and
land-breeze circulation in an area of complex coastal heating, J
Appl Meteorol, 31, 1226–1438.

Tethys 2009, 6, 31–50 50


