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Resum

El temporal de vent sever del 24 de gener de 2009, causat per una ciclogènesi explosiva, va
afectar zones del litoral i prelitoral del nord-est de la penı́nsula Ibèrica, on els desperfectes van
ser nombrosos i importants, tant en zones urbanes com als boscos. Una de les afectacions més
importants fou la del col·lapse d’una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat (10 km al
sud-oest de Barcelona) que va causar la mort de 4 infants. L’objectiu del treball és estimar la
velocitat del vent sobre aquesta instal·lació esportiva i calcular la succió que el vent va efec-
tuar sobre la teulada de l’edifici, i la conseqüent caiguda dels murs. Per tenir una primera
aproximació, s’ha simulat aquest episodi al voltant de l’hora de la ratxa màxima de vent amb el
model de mesoscala MM5. En una segona part, s’han analitzat els desperfectes del voltant de
la instal·lació col·lapsada, entre els quals cal destacar el fet que un camió va ser arrossegat i
tombat pel vent. Aquesta anàlisi permet concloure que coincidint amb la ratxa màxima del vent
hi va haver un gir sobtat i molt local del vent, que va fer que aquesta ratxa incidı́s frontalment
a l’edifici. A partir d’aquesta observació s’ha estimat la velocitat del vent en superfı́cie i a 7 m
d’altura (sostre de l’edifici), i calculat la succió que el vent va efectuar.

Paraules clau: ciclogènesi explosiva, MM5, estimació velocitat del vent, càrregues aerodinàmiques

1 Introducció

L’episodi de vent sever que va afectar el terç nord de
la Penı́nsula Ibèrica al voltant del 24 de gener de 2009 va
estar causat per la formació d’una ciclogènesi explosiva so-
bre l’Atlàntic (Sanders i Gyakum, 1980), que ràpidament
es va desplaçar pel nord del Cantàbric i el sud de França,
impulsant vents molt forts de component nord-oest sobre
Catalunya (Agencia Estatal de Meteorologı́a, 2009). Zones
climàticament poc ventoses, com el litoral i prelitoral central
català, es van veure afectats per vents que van superar els
100 km h−1 de forma constant durant hores (Servei Meteo-
rològic de Catalunya, 2009), amb destrosses generalitzades
en molts municipis, entre ells Sant Boi de Llobregat, on el

col·lapse d’una instal·lació esportiva (un túnel de batuda) va
causar la mort de quatre persones.

En aquest treball presentem una anàlisi de les condi-
cions atmosfèriques locals a la zona del sinistre. Primera-
ment, a la secció 2, presentem els resultats de la simulació
numèrica emprant el model mesoescalar MM5 (Grell et al.,
1994). D’aquesta manera, s’obté la direcció predominant i
velocitat del vent a la zona. A la secció 3 es mostra el resultat
del treball de camp realitzat per determinar la direcció i in-
tensitat del vent, a partir de l’anàlisi in situ dels desperfectes
causats per aquest al voltant de la instal·lació col·lapsada.
Analitzant el desplaçament d’un camió estacionat a pocs me-
tres del lloc de l’accident, arrossegat i tombat per la força del
vent en el moment de la ràfega màxima, s’ha pogut determi-
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Figura 1. Dominis emprats a la simulació amb el model MM5.

nar la velocitat del vent a 2 i 7 m, alçada de la teulada del
túnel de batuda. A la secció 4 s’han calculat les càrregues
originades per l’efecte de succió del vent sobre la teulada.
Finalment, a la secció 5 es presenten les conclusions.

2 Simulació de l’episodi

Per tal d’analitzar la direcció i la velocitat d’aquest
episodi de vent sever s’ha fet servir la cinquena generació
del model de mesoescala de Pennsilvania State University
i NCAR (MM5, Grell et al., 1994). S’han definit quatre
dominis niats (veure la Figura 1) amb resolucions respectives
de 27, 9, 3 i 1 km. El domini més petit està aproximadament
centrat sobre el delta del Llobregat. Les condicions inicials
i de contorn s’actualitzen cada sis hores amb dades de
l’anàlisi operativa de l’ECMWF. Pels dos dominis més
petits, la topografia i els usos del sòl tenen una resolució
espacial de 30 segons d’arc, aproximadament 0,9 km.
S’han utilitzat les següents parametritzacions pels diferents
processos fı́sics: el model Kain-Fritsch per a considerar els
efectes de la convecció a les escales no resoltes per la malla
en els dos dominis més grans, i cap model de formació de
cúmuls en els dos dominis més petits, l’esquema MRF pels
processos a la capa de barreja, un esquema simple ice per a
la microfı́sica de núvols, una parametrització cloud-radiation
per a l’esquema de la radiació atmosfèrica. La tria d’aquests
esquemes sembla que és la millor per a episodis com el
que es pretén estudiar (Braun i Wei-Kuo, 2000; Wisse i
Vilà-Guerau de Arellano, 2004; Srinivas et al., 2006; Miao
et al., 2009).

La Figura 2 mostra el camp de vent obtingut amb la
simulació a les 10 UTC del 24 de gener de 2009, 15 mi-

nuts abans de l’accident. La simulació es va iniciar
dos dies abans, el 22 a les 00 UTC. En tots els dominis el
vent predominant és del nord-oest. Pel domini 1 (Figura 2a)
s’observa un gir ciclònic al voltant d’un mı́nim de pressió,
situat segons el model al centre de França, amb valors
màxims de fins a 25 m s−1. Als dominis 2 i 3 (Figures 2b
i 2c), s’aprecia com el flux del nord-oest perd intensitat i
canvia de direcció al litoral nord, mentre que al litoral central
i sud segueix sent fort i del nord-oest.

Al domini 4 (Figura 2d) el vent segueix sent de
component nord-oest. Per aquest domini s’ha representat
a la Figura 3 la velocitat i la direcció del vent. Els llocs
més elevats i els vessants de les muntanyes orientades al
nord-oest són els que mostren uns valors més elevats de
la intensitat del vent (colors morat i vermell), mentre que
les valls protegides per sistemes muntanyosos mostren
uns valors més baixos de la velocitat del vent. El lloc de
l’accident, indicat amb un punt negre a la Figura 3, queda
protegit per la serralada del Garraf i l’Ordal, amb velocitats
que assoleixen a les 10 UTC valors propers als 20 m s−1

(Figura 3a), amb una component del nord-oest (Figu-
ra 3b).

El resultat de la simulació per a la velocitat del vent en
aquest domini 4 reprodueix de forma acceptable les mesures
obtingudes per les estacions meteorològiques d’aquesta àrea
(veure la Figura 4 per la situació de les estacions). Al llarg
de la vall del Llobregat (Figura 4) els registres indiquen
velocitats mitjanes entre 70 i 85 km h−1 mesurades a 2 m
del terra, a excepció de Begues i Sant Feliu de Llobregat,
que es troben a 10 m. La simulació reprodueix de forma
acceptable tant la direcció com la intensitat d’aquest vent.

A la Taula 1 es mostren les ràfegues màximes de vent
en un perı́ode de 30 minuts, entre les 10 i 10:30 UTC per a
diferents estacions automàtiques. Aquesta ratxa màxima es
va produir a les 10:15 UTC en tots els casos.

La Figura 5 mostra el camp de vent al llarg d’un tall
vertical seguint la direcció dominant del vent (lı́nia vermella
mostrada a la Figura 2d). En aquesta figura s’observa un flux
molt laminar en els primers nivells propers a la superfı́cie
(inferiors als 200 m).

L’anàlisi de les tres components del vent per separat
també ha estat realitzada, destacant la gran estratificació de
la component u i v del vent (Figura 6) i l’elevada velocitat
vertical del vent, generades per la interacció amb l’orografia,
i que assoleix ascensos de més de 3000 m.

Tot i que la simulació reprodueix de forma acceptable
les condicions d’aquest episodi, sobretot la direcció i veloci-
tat del vent, no acaba de ser útil per a poder explicar què va
passar al voltant de la instal·laci esportiva col·lapsada. Com
es veurà a la Secció 3, les dades observacionals evidencien
una intensificació del vent i un canvi sobtat i local de la
direcció, que el model no reprodueix. Per aquesta raó cal
cercar un mètode alternatiu per estimar la velocitat del vent i
poder estimar les càrregues que van afectar a l’edifici. A la
secció següent es descriu el mètode emprat.
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Figura 2. Direcció i velocitat del vent a 1000 hPa a les 10 UTC en els 4 dominis definits en l’MM5, on es mostra també l’orografia en lı́nies
de contorn i el tall en la direcció NW-SE per a anàlisis posteriors.

3 Determinació experimental de la velocitat
màxima del vent

El 26 de gener de 2009, dos dies després del tem-
poral objecte d’aquest estudi, es va realitzar un treball de
camp consistent a analitzar els efectes del vent al voltant
de la instal·lació esportiva. La Figura 7 mostra els resultats
d’aquest estudi. Les fletxes vermelles indiquen la direcció
cap on van tombar o caure els diferents cossos, i les lı́nies
grogues indiquen on s’han fotografiat els diferents cossos.

De l’anàlisi dels danys es poden extreure dos fets impor-
tants. Primer, va existir un gir sobtat en la direcció del vent

local, factor clau per a explicar el col·lapse de la instal·lació
esportiva, com es descriurà a la secció 4. Aquest gir sobtat
en la direcció es deu probablement a un factor orogràfic. Un
petit turonet protegeix el camp de beisbol del vent del nord-
oest, amb una diferència de desnivell de més de 40 m. Una
breu intensificació del vent podria haver generat una petita
baixa relativa sobre el camp de beisbol que hagués provocat
una rotació de l’aire sobre aquest, girant a component sud
sobre el camp de beisbol i atacant frontalment la instal·lació
esportiva accidentada. El fet que testimonis descriguin la for-
mació d’un remolı́ de sorra sobre el camp de beisbol, co-
incidint amb una breu intensificació del vent i el col·lapse
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Figura 3. Velocitat del vent (a, esquerra) i direcció (b, dreta) en el domini més petit obtingut amb la simulació de l’MM5 a les 10 UTC del
24 de gener del 2009 a 1000 hPa. El punt negre indica la posició de la instal·lació accidentada a Sant Boi del Llobregat.

Taula 1. Ràfega màxima mesurada a les estacions meteorològiques de la xarxa Meteoclimatic (www.meteoclimatic.com) situades a prop de
la instal·lació esportiva i distància a aquesta. Totes elles es van produir a les 10:15 UTC, i l’alçada de l’anemòmetre es troba a 10 m d’alçada.

Distància i direcció a cada estació Màxima ràfega del vent
Lloc meteorològica propera a la (km h−1) entre les

instal·lació esportiva (km) 10 i 10:30 UTC
Sant Feliu de Llobregat 7, N 132
Begues 14, W 130
Gavà 10, SW 121
Esplugues de Llobregat 6, NE 118
Sant Vicenç dels Horts 7, NNW 113
Sant Boi 0,5, N 111
Castelldefels 12, SW 115

d’algunes estructures analitzades a la Figura 7, entre elles la
instal·lació esportiva, confirmarien aquesta hipòtesi.

El segon punt per destacar és que el vent va tombar un
camió (marcat amb unaX a la Figura 7). Aquesta observació
junt amb les dades aportades per diversos testimonis resulta
clau per estimar la velocitat de la ratxa de vent, i per tant les
càrregues sobre l’edifici.

3.1 Estimació de la velocitat del vent a partir del
camió tombat

A uns 250 m del lloc de l’accident, un camió (veure
la Figura 8) que estava estacionat en un carrer pla i asfaltat
va ser desplaçat transversalment per efecte del cop de vent
una distància de 20 cm, fins caure per un terraplè a la ri-
era del Fonollar. El vent va impactar perpendicularment a
aquest vehicle, que es trobava estacionat en una superfı́cie
pràcticament horitzontal.

A partir d’aquests fets, es pot estimar la velocitat del
vent sobre el camió. Suposant que la força de fregament en-
tre els pneumàtics del camió i el terra fos idèntica a la força
del vent sobre el camió, a partir de la segona llei de Newton
es pot establir l’equació Fd = Ff , on Fd és la força del vent
que actua perpendicularment al camió, i Ff la força de frega-
ment dinàmica entre els pneumàtics i l’asfalt.

La força del vent sobre la superfı́cie lateral del camió es
pot expressar a partir de la força de resistència aerodinàmica
d’un objecte sotmès a l’acció del vent, com:

Fd =
1
2
· ρ · Cd · S · v2 (1)

onCd és el coeficient d’arrossegament del camió quan el vent
incideix transversalment sobre ell, ρ és la densitat de l’aire,
que a 15◦C té un valor de 1,18 kg m−3, S és la superfı́cie
del camió perpendicular a la direcció del vent i v és la velo-
citat del vent. En aquestes condicions el camió és molt poc
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Figura 4. Mapa de l’àrea on es troba Sant Boi, i les estacions
properes mostrades a la Taula 1. El cercle vermell indica la posició
de la instal·lació esportiva col·lapsada.

Figura 5. Camp de vent obtingut amb el model MM5 al llarg del
tall vertical representat per la lı́nia negra de la Figura 2d. El punt
negre indica la posició del lloc de l’accident.

aerodinàmic i es pot modelar com un paral·lelepı́pede, el co-
eficient d’arrossegament del qual està al voltant de 2 (Moalic
et al., 1987). Però aquest és un valor aproximat, doncs
per determinar-lo amb precisió caldria efectuar mesures acu-
rades en un túnel de vent. Per tenir en compte aquest fet,
acceptarem una incertesa de ±10%. S pot ser estimada a
partir de les dades de la Figura 8, essent aproximadament
20 m2. Aquesta estimació també està subjecta a un cert grau
d’incertesa, que estimarem en un 10%.

La força de fregament es pot calcular mitjançant:

F = µ mg (2)

on µ és el coeficient de fregament dels pneumàtics amb el
terra. Segons Li et al. (2006) acceptarem un valor al voltant
de 0,95, amb una incertesa de ±5%. La massa m del camió
és de 2720 kg, i g és l’acceleració de la gravetat, 9,81 m s−2.

Igualant l’expressió de la força del vent amb la de la
força de fregament es pot obtenir el valor de la velocitat del
vent:

v =
√

2µ mg
CdρS

(3)

Donada la incertesa de les magnituds emprades s’han
efectuat dos tractaments estadı́stics diferents. En el primer
cas s’ha suposat una distribució de probabilitat uniforme en-
tre els extrems, Y −∆Y , Y +∆Y , de les magnituds conside-
rades. D’aquesta forma s’obté una primera aproximació del
valor més probable per a la velocitat del vent, en un rang am-
pli de velocitats. La distribució de probabilitat de la velocitat
obtinguda amb aquesta hipòtesi es mostra a la Figura 9.

El valor mig de la velocitat calculada d’aquesta forma
és de 118 km h−1, i l’anàlisi estadı́stica d’aquesta distribució
de probabilitat constant ens indica que la desviació tı́pica de
la distribució de probabilitats és de 6,3 km h−1. Això ens
permet afirmar que hi ha un 68% de probabilitats que la ve-
locitat assolı́s un valor entre 112 km h−1 i 124 km h−1, i un
95% de probabilitats que assolı́s un valor d’entre 105 km h−1

i 131 km h−1.
En el segon cas s’ha considerat que les magnituds sub-

jectes a incertesa segueixen una distribució de probabilitat
gaussiana amb desviació estàndard igual a la incertesa esti-
mada. D’aquesta forma podem tenir una idea de quina és
la probabilitat més acurada per als diferents rangs de veloci-
tats més probables. Amb aquesta hipòtesi, la distribució de
probabilitats de la velocitat de vent obtinguda es mostra a la
Figura 10, on s’observa que el valor de màxima probabilitat,
118 km h−1, es troba en l’interval de velocitats de màxima
probabilitat obtingut amb la distribució de probabilitat uni-
forme. En aquest cas, la probabilitat que el vent assolı́s els
118 km h−1 fou del 16%, i de gaireb el 100% que estigués
entre els 112 i 125 km h−1.

Amb aquesta velocitat més probable, a la Secció 4
s’estimarà les càrregues aerodinàmiques que l’edifici podria
haver sofert com a conseqüència d’aquest cop sobtat de vent.

4 Càlcul de les càrregues sobre la teulada del
túnel de batuda

L’efecte del vent sobre els edificis de poca altura ha estat
estudiat per diversos autors (Uematsu i Isyumov, 1999; Wu i
Sarkar, 2006; Cope et al., 2005; Krishna, 1995; Senthooran
et al., 2004; Chen i Zhou, 2007; Endo et al., 2006). Els
efectes més importants en aquests edificis es concentren al
sostre. El vent provoca principalment un efecte de succió
a la zona de sobrevent. Aquest efecte és màxim en els es-
caires del sostre. Quan el vent incideix transversalment so-
bre un edifici amb teulada a dues vessants, com és el cas
de l’edifici sinistrat, s’observa també un important efecte de
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Figura 6. A dalt, les components horitzontals del vent (u i v respectivament), amb una elevada estratificació i un elevat gradient vertical. A
baix, la component vertical del vent en un tall de 3000 m, on s’observen ascensos i descensos importants del vent, de fins a 3 m s−1.

succió justament darrere de la lı́nia de canvi de pendent del
sostre. L’evidència disponible indica que una sola obertura
situada a la paret a sobrevent pot ser perillosa per l’estabilitat
del sostre, però moltes obertures a les parets paral·leles a la
direcció del vent o a sotavent contribueixen a reduir l’efecte
de succió sobre el sostre dels edificis (Sharma i Richards,
2005).

4.1 Quantificació de l’efecte de succió sobre el sostre
del túnel de batuda

Existeixen mètodes estandarditzats per calcular la
màxima força exercida pel vent sobre els edificis en funció
de la velocitat del vent. Aquesta informació està recollida
als codis i normes d’edificació estatals. En el nostre es-

tudi s’ha utilitzat l’estàndard europeu prEN 1991-1-4:2004
elaborat pel Technical Committee CEN/TC250 “Structural
Eurocodes”, que estudia l’acció del vent sobre edificis de
diferents formes. Aquest estàndard ha estat adoptat per
AENOR com a norma UNE-EN 1991-1-4:2007 i publicat al
Boletı́n oficial del Estado (2007). Aquesta norma ens propor-
ciona, d’una banda, la forma de calcular la pressió dinàmica
efectiva, i d’altra, els coeficients aerodinàmics aplicables en
funció de la forma de l’edifici.

La norma UNE-EN 1991-1-4:2007 està dissenyada per
treballar amb valors mitjos anuals o estacionals, i per això
defineix la velocitat bàsica del vent com el valor de la ve-
locitat mitja del vent a 10 m d’altura durant 10 minuts que
només sigui superat amb una probabilitat del 2% durant un
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Figura 7. Anàlisi in situ dels desperfectes al voltant de la instal·lació del camp de beisbol de Sant Boi. El cercle vermell indica la ubicació de
la instal·lació col·lapsada. Les fletxes vermelles indiquen la direcció (no la intensitat) cap a on s’han detectat tombats els diferents elements.
Les fotografies petites indiquen els elements en qüestió.

Figura 8. Caracterı́stiques i dimensions del camió arrossegat pel vent (a, esquerra) que va ser desplaçat transversalment pel vent fins a caure
a la riera de Fonollar (b, dreta).
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Taula 2. Condicions en el moment de l’accident. Vent Transversal (θ = 90◦) a 160 km h−1 a 7 m d’altura. Pressió dinàmica màxima:
29,3 hPa.

Zona Superficie Coeficients de pressió Força (N) Pes equivalent (kg)
(m2) succió compressió succió compressió succió compressió

F 4,90 -0,8 0,3 -11000 4000 -1173 440
G 24,36 -0,7 0,3 -50000 21000 -5101 2186
H 114,38 -0,2 0,3 -67000 101000 -6843 10264
J 34,16 -0,9 0,1 -90000 10000 -9196 1022
I 114,38 -0,3 0,1 -101000 34000 -10264 3421
Sumes -331000 174000 -33748 17772

Taula 3. Condicions a 2 m. Vent transversal (θ = 90◦) a 118 km h−1. Pressió dinàmica màxima: 19,6 hPa.

Zona Superficie Coeficients de pressió Força (N) Pes equivalent (kg)
(m2) succió compressió succió compressió succió compressió

F 4,90 -0,8 0,3 -8000 3000 -783 294
G 24,36 -0,7 0,3 -33000 14000 -3408 1461
H 114,38 -0,2 0,3 -45000 67000 -4572 6858
J 34,16 -0,9 0,1 -60000 7000 -6145 683
I 114,38 -0,3 0,1 -67000 22000 -6858 2286
Sumes -221000 116000 -22550 11875

Figura 9. Distribució de la probabilitat en funció de la velocitat
del vent. El valor més probable és una velocitat del vent entre 115 i
120 km h−1, amb una probabilitat lleugerament superior al 30%.

any. Donat el fet que l’episodi de vent que estem considerant
és excepcional considerem que la velocitat de 118 km h−1

calculada a la secció anterior a partir del desplaçament del
camió és un valor raonable per estimar la velocitat bàsica del
vent. Però aquesta velocitat, com s’ha indicat, és la velocitat
a una alçada de 2 m. La norma UNE-EN 1991-1-4:2007 per-
met calcular la velocitat del vent en altura a partir d’un model
de tipus logarı́tmic que inclou la rugositat del terreny i el fac-
tor orogràfic (Boletı́n oficial del Estado, 2007). L’evidència
mostrada a la Secció 3 indica que en el moment de l’accident
el vent va girar a component sud, i per tant el terreny davant
del túnel de batuda és el del propi camp de beisbol, que cor-
respon a la definició de terreny tipus II: una àrea amb vegeta-
ció de poca alçada i amb obstacles (arbres, edificis) almenys
a una distància de 20 vegades la seva alçada. Aquesta quali-

ficació permet obtenir els paràmetres necessaris per a estimar
la velocitat del vent a l’altura desitjada, en el nostre cas els
7 m d’altura, resultant ser la velocitat bàsica del vent a 7 m
de 160 km h−1.

Kasperski (2007) proposa la manera de determinar la
pressió dinàmica efectiva a partir de la velocitat bàsica
del vent, obtenint el valor de 29,31 hPa en el moment de
l’accident. Conegut aquest valor, per calcular les càrregues
a què va estar sotmès l’edifici cal aplicar els coeficients
aerodinàmics corresponents, definits i descrits per la norma
UNE-EN 1991-1-4:2007 i diversos autors (Cope et al., 2005;
Banks et al., 2000; Krishna, 1995). Per a edificis amb teu-
lades a dues vessants la norma UNE-EN 1991-1-4:2007 di-
videix la teulada en diverses zones, i diferencia la interacció
entre el vent i la teulada si aquest incideix transversalment o
longitudinal sobre l’edifici. Aquests coeficients depenen en
tots els casos de la inclinació de la teulada, que en el cas del
túnel de batuda era de 14◦ (Figura 11).

Aquests coeficients però, no són exactes. El túnel de
batuda tenia 10 gelosies permanentment obertes a l’exterior,
i com ja s’ha descrit anteriorment això té un efecte en
l’aerodinàmica d’un edifici (Sharma i Richards, 2005).
L’efecte de les obertures està també recollit en la norma
UNE-EN 1991-1-4:2007. Es distingeix entre edificis amb
parets dominants quan les obertures estan concentrades en
la mateixa paret; en el cas del túnel de batuda no hi ha
parets dominants, ja que les obertures estan distribuı̈des uni-
formement a les parets de l’edifici. En aquest cas, si les
obertures representen menys del 30% de la superfı́cie de
les parets, com és el cas del túnel de batuda, aquestes pro-
dueixen una petita correcció dels coeficients de pressió so-
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Taula 4. Condicions en el moment de l’accident. Vent Longitudinal a 160 km h−1 a 7 m d’altura. Pressió dinàmica màxima: 29,3 hPa.

Zona Superficie Coeficient de pressió Força de Pes equivalent
(m2) (succió) succió (N) (kg)

F 3,48 -1,1 -11224 -1145
G 7,40 -1,1 -23877 -2436
H 57,47 -0,4 -67383 -6876
I 225,24 -0,3 -198079 -20212
Sumes -311788 -31815

Taula 5. Condicions a 2 m. Vent longitudinal a 118 km h−1. Pressió dinàmica màxima: 19,6 hPa.

Zona Superficie Coeficient de pressió Força de Pes equivalent
(m2) (succió) succió (N) (kg)

F 3,48 -1,1 -7500 -765
G 7,40 -1,1 -15954 -1628
H 57,47 -0,4 -45024 -4594
I 225,24 -0,3 -132352 -13505
Sumes -208329 -21258

bre el sostre que depèn de l’orientació del vent incident i
de la relació entre l’altura i la fondària de l’edifici, definida
com la longitud de l’edifici mesurada en la direcció del vent.
Sharma i Richards (2005) permet fer la correcció als coefi-
cients aerodinàmics corresponent a tenir l’edifici amb unes
certes apertures. A les Taules 2 i 3 es mostren aquests co-
eficients aerodinàmics, necessaris per al càlcul de les pres-
sions sobre l’edifici, mostrats a les Taules 4 i 5. Les diferents
parts de l’edifici estan indicades amb les lletres F, G, H, I i
J, que corresponen a les mostrades a la Figura 11. S’ha es-
tudiat la situació corresponent al moment de l’accident, vent
transversal (θ = 90◦) a una velocitat de 160 km h−1 a 7 m
d’altura (Taula 2), i a efectes de comparació s’ha calculat
també la força en les mateixes condicions amb vent longitu-
dinal (θ = 0◦), mostrat a la Taula 4. També, per contextua-
litzar l’estudi s’han repetit els càlculs amb la velocitat i tur-
bulència del vent a nivell de terra (118 km h−1), a les Taules 3
i 5.

4.1.1 Càrregues sobre l’edifici amb vent transversal
(θ = 90◦)

A la Taula 3 es pot observar que els coeficients de
pressió prenen dos valors, un de negatiu i un altre de posi-
tiu. Com s’ha comentat anteriorment, això es deu al fet que
en aquestes condicions el flux sobre la teulada és molt turbu-
lent. De vegades el flux provoca un efecte de succió que in-
tenta aixecar el sostre, i el màxim valor de la força ve llavors
donat pel coeficient de signe negatiu, mentre que de vegades
el vent comprimeix la teulada cap avall, i el màxim valor de
la força ve llavors donat pel coeficient de signe positiu. Ob-
servem que l’efecte de succió és aproximadament el doble
que el de compressió per totes les velocitats del vent. De

Figura 10. Distribucions de velocitats més probables a partir d’una
funció de distribució gaussiana. La velocitat més probable és de
118 km h−1, amb un 16% de probabilitat.

fet, l’esfondrament de l’edifici es va produir en aixecar-se el
sostre tal i com van registrar les càmeres de videovigilància
de la comissaria de la policia local, situada prop del lloc de
l’accident, i per tant va ser conseqüència de l’efecte de succió
i no de compressió. Aixı́ les forces de compressió es mostren
només a tı́tol informatiu i probablement no van jugar cap pa-
per durant l’accident.

Les dades obtingudes mostren que en augmentar la ve-
locitat del vent, la força ho fa molt més ràpidament. Aixı́,
en tant que l’augment de la velocitat des del valor a 2 m -
118 km h−1 - fins al valor corresponent a una altura de 7 m -
160 km h−1 - és del 35%, la força de succió passa de 22 t a
33 t amb un augment superior al 50%.
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Figura 11. Diferents zones definides per la norma UNE-EN 1991-1-4:2007 en ser atacat pel vent un edifici, per a un vent longitudinal
(θ = 0◦) i transversal (θ = 90◦). Font: Boletı́n Oficial del Estado del 8 d’octubre de 2007.

Taula 6. Càrregues calculades sobre l’edifici en les condicions considerades. Els valors de referència s’han determinat amb la norma UNE
1991-1-4:2007.

Altura Velocitat Pressió dinàmica Vent transversal Vent longitudinal Excés sobre
(km h−1) màxima Màxima succió Màxima compressió Màxima succió valor de

(hPa) (N) (N) (N) referència
Valors de referència 99 11,2 126292 66502 119060
2 m 118 19,6 220990 116375 208328 75%
7 m 160 29,3 33073 174165 311787 162%

4.1.2 Càrregues sobre l’edifici amb vent longitudinal
(θ = 0◦)

Contràriament al cas estudiat amb vent transversal, amb
vent longitudinal la força és sempre de succió.

El resum de les càrregues globals suportades per
l’edifici en totes les condicions calculades anteriorment es
mostra a la Taula 6.

Les dades d’aquesta taula indiquen que la força total de
succió que actua sobre l’edifici és molt similar tant si el vent
és transversal a l’edifici com si és longitudinal. La diferència
entre els dos valors, quan es consideren les mateixes condi-
cions de vent, és del 7%, i no és significativa a efectes de
càlcul. Ara bé, quan el vent incideix sobre l’edifici del túnel
de batuda longitudinalment (θ = 0◦), l’edifici està parcial-
ment protegit pel petit turonet i per l’edifici social del club
de beisbol, edifici d’alçada similar situat en direcció oest -

nord-oest del túnel de batuda. Per tant, el vent de component
oest - nord-oest no deuria ser tan perillós per l’estabilitat de
l’edifici i aquest va suportar sense dificultats el temporal de
vent de l’oest. Malauradament, en girar el vent a compo-
nent sud va incidir amb tota la seva violència transversalment
(θ = 90◦) sobre l’edifici. Si, com semblen indicar les dades
recollides sobre el terreny, el canvi de direcció del vent va ser
conseqüència d’un augment en la seva velocitat, el vent de
màxima intensitat va incidir en l’edifici de la forma en què
aquest quedava desprotegit. Com indiquen els càlculs rea-
litzats, amb vent de 160 km h−1 les càrregues sobre l’edifici
van superar en fins a un 162% les que hauria suportat d’acord
amb els valors de referència calculats emprant la norma UNE
1991-1-4:2007. Fins i tot considerant el vent a 118 km h−1

a 2 m d’alçada, les càrregues haurien augmentat en un 75%
respecte als valors de referència.
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5 Conclusions

El 24 de gener del 2009 es va produir una ciclogènesi
explosiva que va afectar el nord-est de la Penı́nsula Ibèrica.
La pressió va baixar aproximadament 36 hPa en 24 h en el
centre d’aquesta depressió (Agencia Estatal de Meteorologı́a,
2009). S’han modelitzat les condicions atmosfèriques amb el
model MM5, confirmant que el vent dominant fou de com-
ponent oest - nord-oest en els quatre dominis emprats. La
simulació però no resulta útil per a poder explicar les causes
que van col·lapsar la instal·lació esportiva, ja que els canvis
en la direcció i velocitat del vent es van produir en una escala
molt petita, inferior als 100 m, i en un interval de temps molt
breu.

Una simulació amb models de més resolució espacial
i temporal podrien ajudar de forma important a millorar el
coneixement del comportament al voltant de la instal·lació
esportiva col·lapsada.

L’anàlisi sobre el terreny dels efectes de l’episodi es
presenta en aquest cas com una alternativa per a determinar
les causes del canvi del vent. Aquesta anàlisi mostra que
l’orografia de la zona propera al camp de beisbol va afec-
tar significativament la direcció del vent. El moment del
col·lapse del túnel de batuda (10:15 UTC) coincideix amb el
moment en què es registra la ratxa màxima a l’observatori de
Viladecans. L’anàlisi sobre el terreny i els testimonis recollits
descriuen un gir sobtat del vent, que la simulació numèrica
no reprodueix a l’escala més petita (1 km de resolució). Hi
va haver un gir sobtat a component sud-oest just en el mo-
ment en què es van observar la ratxa màxima, el col·lapse
de la instal·lació i dels desperfectes. Això és probablement
conseqüència de l’orografia del terreny. Hi ha diversos signes
confirmant aquesta hipòtesi. El més significatiu, un arbre que
es va trencar en direcció nord-est al camp de petanca proper
al túnel de batuda, que segons els testimonis es va trencar
simultàniament amb l’accident al túnel. S’ha estimat la ve-
locitat del vent a la zona a partir de l’anàlisi del camió que
va ser arrossegat per l’asfalt i posteriorment tombat. Aquesta
velocitat és de 118 ± 21 km h−1 amb un 95% de probabili-
tat.

Per estimar les càrregues de vent sobre la instal·lació
s’ha emprat l’estàndard AENOR de 2007 considerant la ru-
gositat del terreny, l’orografia, l’efecte dels edificis posteri-
ors, la intensitat de turbulència, un perfil de vent parabòlic
i l’efecte de les gelosies. S’han considerat dues condicions,
amb vent a nivell del terra (2 m) i a nivell del sostre (7 m).
Amb vent longitudinal la succió màxima arriba a 28 t (2 m) i
42 t (7 m) però probablement era molt inferior perquè el túnel
de batuda estava protegit per un petit turó i per l’edifici so-
cial del club. Amb vent transversal la succió màxima podria
arribar a 23 t (2 m) i 35 t (7 m). Els càlculs realitzats in-
diquen que l’edifici és lleugerament més estable enfront del
vent transversal que del longitudinal. Si l’edifici del club
no s’hagués trobat en la direcció longitudinal probablement
l’accident hauria ocorregut amb vent de component oest, i
s’hauria aixecat la teulada rotant respecte d’un eix transver-

sal a l’edifici. En estar protegit l’edifici respecte del vent lon-
gitudinal, probablement va ser el canvi de direcció del vent el
que provocar un brusc increment de la succió sobre el sostre,
i per això el sostre es va elevar rotant respecte d’un eix lon-
gitudinal a l’edifici. L’efecte de les gelosies no sembla sig-
nificatiu i, en tot cas, contribuiria a augmentar l’estabilitat de
l’edifici.

Agraı̈ments. Aquest projecte ha estat realitzat usant els recursos
del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

Referències
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