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www.tethys.cat
ISSN-1697-1523
eISSN-1139-3394
DOI:10.3369/tethys.2009.6.06

Revista editada per ACAM
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Resum

El 17 de setembre de 2007 una forta pedregada va afectar la comarca del Pla d’Urgell amb
pedres de més de 5 cm de diàmetre i 81 granı́metres impactats, un fet inusual tenint en compte
que les calamarsades tı́piques del setembre a la zona acostumen a ser de petit diàmetre i poca
extensió (7 granı́metres afectats de mitjana). La primera part de l’estudi (Farnell et al., 2009)
s’ocupa dels efectes de la pedregada en superfı́cie, a partir d’un extens treball de camp i de
les dades obtingudes a partir dels granı́metres presents a la zona. En aquesta segona part de
l’estudi de la pedregada, s’analitza l’episodi des del punt de vista sinòptic i a través de les
observacions registrades amb les diferents eines de les quals disposa el Servei Meteorològic de
Catalunya: imatges Meteosat, dades de la xarxa de radars i registres de llamps obtinguts amb la
xarxa de detecció de descàrregues elèctriques atmosfèriques. A nivell sinòptic, cal destacar que
l’episodi es va donar en unes condicions propenses a generar calamarsa/pedra a la zona, amb la
presència d’un extens tàlveg a nivells alts associat a una baixa a Escandinàvia. L’anàlisi de les
imatges Meteosat indica que el nucli de tempesta que va produir la pedregada formava part d’un
sistema convectiu de mesoescala. Originat al centre de la Penı́nsula Ibèrica, es va desplaçar en
sentit NE, afectant Catalunya a la tarda i desplaçant-se posteriorment al sud de França, on
també va deixar fortes pedregades. L’estudi de les dades radar permet constatar la presència
d’una organització de la tempesta en forma de ganxo en el moment de la pedregada. Malgrat
això, aquesta tempesta no es pot definir com a supercèl·lula (no es detecta meso-cicló). D’altra
banda, també s’observa que els màxims desenvolupaments verticals es van donar a la zona on
es van detectar les pedres de mida més gran. Del seguiment de l’activitat elèctrica atmosfèrica
de l’episodi, en destaquen les altes freqüències de llamps generades per la tempesta. Aquests
resultats reforcen les conclusions de l’anàlisi d’imatges Meteosat i radar sobre el caràcter sever
de la tempesta.

Paraules clau: pedregada, inhibició, convectiu, forma de V, llamps

1 Introducció
L’estudi de les tempestes amb calamarsa i/o pedra és

complex, ja que cal analitzar el fenomen a diferents escales
de treball, des de la sinòptica fins a la local. Mentre que el
meteor afecta una superfı́cie molt reduı̈da en un curt espai
de temps, la tempesta que el genera té un cicle de vida i una
extensió d’un ordre de magnitud superior. Al mateix temps,
aquesta tempesta acostuma a formar part d’un sistema con-
vectiu ben organitzat, de dimensions mesoescalars.

La part baixa de la vall de l’Ebre és una de les més afec-
tades per calamarsa/pedra de la Penı́nsula Ibèrica (Sánchez
et al., 2003) i ha estat objecte de nombrosos estudis rela-
cionats amb aquest meteor (p.e. Pascual, 2002; Tudurı́ et al.,
2003; Ceperuelo et al., 2006; Aran et al., 2007). A escala
sinòptica, el desenvolupament convectiu a la regió ve afa-
vorit per l’alliberament de la inestabilitat latent degut al fort
escalfament del terra (Font, 1983). Tanmateix, estudis més
recents basats en simulacions numèriques (p.e. Ramis et al.,
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Figura 1. (a) (esquerra) Zona d’interès en el marc de la Penı́nsula Ibèrica. (b) (dreta) Zona d’interès en el marc de Catalunya. Radar de La
Panadella (Cercle) i detectors de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (quadrats). (c) Comarca del Pla d’Urgell amb les EMA
analitzades a la comarca: El Poal (V8), Castellnou de Seana (C6), Golmés (WC) i Miralcamp (V9).

1999; Tudurı́ et al., 2003; Garcı́a-Ortega et al., 2007) posen
de manifest la importància que té la presència d’una baixa
mesoescalar d’origen tèrmic en el desenvolupament de cala-
marsades a la vall d’Ebre.

Aquest estudi té per objectiu l’anàlisi meteorològica a
diferents escales de l’episodi de la pedregada del dia 17
de setembre del 2007, la més forta des de 1990 segons les
dades recollides a la zona. Va afectar les comarques del
Segrià, Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera. L’estudi es cen-
tra en la comarca del Pla d’Urgell, que es va veure afectada
pràcticament en tota la seva extensió per la pedregada, i de la
qual es disposa d’un conjunt important d’observacions en su-
perfı́cie. L’anàlisi d’aquestes dades es presenta a la primera
part d’aquest estudi (Farnell et al., 2009) i és de gran utilitat a
l’hora d’interpretar les dades obtingudes amb eines de telede-
tecció. En aquesta segona part de l’estudi, després de pre-
sentar les dades utilitzades, s’analitzen l’entorn sinòptic i les
condicions d’inestabilitat a través de dades de radiosondatge.
Seguidament, a nivell mesoescalar, s’analitzen la frontera
tèrmica i el pas del front utilitzant registres d’estacions me-
teorològiques automàtiques, i després s’analitza el sistema
convectiu de mesoescala amb l’ajuda d’imatges obtingudes
pel satèl·lit Meteosat. A continuació, s’analitza l’estructura
interna de la tempesta i el seu cicle de vida, a partir
d’observacions radar i registres de llamps. Finalment, es pre-
senten les conclusions de l’estudi.

2 Dades

Les dades disponibles per al present estudi provenen
bàsicament dels sistemes d’observació meteorològica de què
disposa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Les
imatges de satèl·lit utilitzades corresponen als canals del
vapor d’aigua (6.2 µm) i de l’infraroig tèrmic (10.8 µm)
del Meteosat-9 (M-9). Les dades de radar provenen del
radar de La Panadella (N 41◦36’06”; E 1◦24’10”; Alt:
825 m) de l’SMC, situat a 50 km a l’est de la zona d’estudi
aproximadament (Figura 1). El conjunt de radars que for-

men la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD) de l’SMC
operen en banda C (5.600 a 5.650 MHz) i són de tipus
Doppler. Bech et al. (2004) detallen les particularitats de la
XRAD. Les dades de llamps són de la Xarxa de Detecció de
Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) de l’SMC,
que es composa de tres detectors SAFIR (Richard i Lojou,
1996) (Figura 1). Aquest sistema de detecció de llamps té la
particularitat de detectar tant llamps núvol-núvol (NN) com
núvol-terra (NT), ja que les estacions de detecció combinen
un sensor de molt alta freqüència (VHF, 108- 120 MHz) que
detecta els NN, amb un sensor de baixa freqüència (LF, en-
tre 300 Hz i 3 MHz) que permet discriminar les descàrregues
detectades que corresponen a llamps núvol-terra (NT), aixı́
com mesurar-ne certes caracterı́stiques elèctriques (polaritat,
corrent de pic, etc.). Es poden trobar més detalls de la XDDE
a Pineda i Montanyà (2009).

D’altra banda, s’han utilitzat dades del radiosondatge de
l’SMC, que es llança a Barcelona (N 41◦37’12”; E 2◦12’00”;
Alt: 96 m) a les 00 i 12 T.U., i addicionalment es van uti-
litzar dades del radiosondatge de Múrcia (N 38◦00’00”; W
4◦10’12”; Alt: 62 m) de l’Agència Estatal de Meteorologia;
el radiosondatge de Saragossa no estava disponible. També
s’inclouen a l’estudi mapes derivats de les 163 estacions me-
teorològiques automàtiques (EMA) de l’SMC, aixı́ com les
evolucions temporals dels registres de quatre EMA situades
al Pla d’Urgell.

3 Anàlisi de l’entorn sinòptic

Una depressió ubicada a la meitat nord de la Penı́nsula
Ibèrica fou la desencadenant de la formació de tempestes
severes a Catalunya a primera hora de la tarda del dia
17/09/2007 (Figura 2a). A 500 hPa s’observa un tàlveg que
s’estén des del mar del Nord fins a Galı́cia (Figura 2b). Per
tal d’analitzar amb més detall les principals configuracions
sinòptiques i els fluxos generals a la zona d’interès, es van
utilitzar les imatges del canal del vapor d’aigua de l’M-9 de
les 00 T.U. i de les 12 T.U. del dia en qüestió. La primera
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Figura 2. (a) (esquerra) Reanàlisi de la pressió a superfı́cie i (b) (dreta) anàlisi del geopotencial i temperatura a 500 hPa a les 12 T.U. del
17/09/2007 del model Global del Deutscher Wetterdienst.

Taula 1. Dades del radiosondatge Barcelona del dia 17/09/2007 des de les 00 T.U. fins a les 00 T.U. del dia 18/09/2007. Temperatura (T) i
punt de rosada (Td) per a 300, 500, 700, 850 i 925 hPa i direcció i velocitat del vent a 300 hPa.

Nivell Variable 17/09/2007 17/09/2007 18/09/2007
00 T.U. 12 T.U. 00 T.U.

300 hPa T (◦C) -41.5 -41.7 -41.5
Vent Dir. (◦) 240 230 265

Vel. (kts) 34 48 53
500 hPa T (◦C) -12.1 -13.5 -13.7
700 hPa T (◦C) 5.8 8.4 3.2

Td (◦C) -2.2 -19.6 2.2
850 hPa T (◦C) 17.4 17.0 16.4

Td (◦C) 3.4 9.0 6.4
925 hPa T (◦C) 19.0 17.4 19.2

Td (◦C) 13.0 16.9 15.7

imatge (Figura 3a) s’observa una baixa secundària al nord
de Portugal amb uns màxims relatius de vent de component
sud en el seu sector oriental. La dorsal dinàmica se situa
més a l’est prop del litoral mediterrani i orientada de NO-SE.
A les 12 T.U. (Figura 3b) aquesta baixa relativa se situa al
nord a la Penı́nsula Ibèrica i continua el seu desplaçament
cap a Catalunya. La nova situació i orientació dels màxims
de vent generen una zona de difluència al nord de Navarra
i Aragó, on ja s’observen nuclis convectius amb un notable
desenvolupament vertical (senyal arrodonida i de blanc més
brillant a les imatges del canal de vapor d’aigua, Figura 3).
La dorsal, desplaçada més cap a l’est, es reforça i s’endinsa
fins al sud de França. Aquesta configuració sinòptica i la
seva evolució és similar a l’observada en d’altres episodis
de calamarsa afectant la zona del Pla de Lleida (Tudurı́ et al.,
2003; Ceperuelo et al., 2006; Aran et al., 2007). La presència
d’un tàlveg a nivells alts associada a una baixa al nord de la
Penı́nsula Ibèrica és una situació que es repeteix en les situa-

cions de calamarsa a Lleida en més del 38% de dies segons
la climatologia realitzada per Pascual (2002) en el perı́ode
1995-1999.

Amb la reanàlisi a 500 hPa a les 12 T.U. (no es mostra)
es detecta el nucli fred de la baixa secundària amb -16◦C so-
bre Madrid. De la reanàlisi de 925, 850 i 700 hPa (només
es mostra el camp tèrmic de 700 hPa, Figura 4) es desprèn
que la massa d’aire en el litoral mediterrani era humida per
sota 700 hPa aproximadament depenent de l’indret, el con-
tingut de massa d’aigua precipitable era prop del 70% del
total segons dades dels radiosondages en aquest estrat. Per
sobre d’aquest nivell, delimitat per una inversió tèrmica, hi
havia un estrat molt més sec: a Múrcia el punt de rosada
era de -28.4◦C amb un 5% d’humitat relativa i a Barcelona
hi havia una temperatura de -19.6◦C amb un 12% d’humitat
relativa (Figura 5). La Taula 1 mostra l’evolució temporal de
la temperatura (T) i del punt de rosada (Td) a Barcelona per
a diferents nivells. En destaca la presència d’una massa més
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Figura 3. Anàlisi de la imatge del canal de Vapor d’Aigua del satèl·lit M-9 (a) a les 00 T.U. i (b) a les 12 T.U. del 17/09/2007. Sı́mbols:
nucli fred (cercle), centre de rotació (creu amb cercle), eix del tàlveg (lı́nia discontı́nua), dorsal (lı́nia serpentejant), zona de deformació (lı́nia
amb creus), màxima de vent (fletxes).
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Figura 4. Reanàlisi de la temperatura (◦C) al nivell de 700 hPa
(a) (a dalt) 17/09/2007 a les 00 T.U. (b) (enmig) 17/09/2007 a les
12 T.U. (c) (a baix) 18/09/2007 a les 00 T.U..

humida en el nivell de 925 hPa amb valors de la depressió del
punt de rosada de 0.5◦C al migdia. En l’anàlisi d’aquest ni-
vell (no és mostra) es veia com hi havia un augment progres-
siu de la humitat des del SE peninsular fins al NE. La sub-
sidència associada a la dorsal i, possiblement, la contribució
de l’advecció càlida del vent pel sud-est van determinar les
caracterı́stiques d’aquesta massa d’aire. Segons dades dels
radiosondatges, la massa d’aire a Barcelona a les 12 T.U. era

de caracterı́stiques similars a les que hi havia a Múrcia dotze
hores abans tal com es pot veure a la Figura 5. La dorsal en
dotze hores es va traslladar de Múrcia a Barcelona (Figures 2
i 3). La inversió de subsidència que es va formar a Barcelona
a les 12 T.U., tot i que no era molt forta, sı́ que va ser suficient
per inhibir la convecció. A més a més, la presència d’aquest
estrat més sec i fred per sobre la massa humida i càlida va
afavorir un increment de la inestabilitat potencial.

Per tal d’analitzar les condicions d’inestabilitat a la zona
de Lleida es van utiltizar alguns ı́ndexs obtinguts de les dades
del radiosondatge de Barcelona. En aquest tipus de situació
sinòptica, on hi ha una advecció del sud-est a tota la franja
del litoral mediterrani, es pot fer la hipòtesi que les carac-
terı́stiques de la massa d’aire a la zona de Lleida és semblant
a la que hi ha a Barcelona (Aran et al., 2007). Un primer
ı́ndex analitzat per avaluar si es podia trencar la inversió va
ser que l’energia convectiva associada a la inhibició (CIN)
era de -153 J kg−1, prou elevada com per impedir la con-
vecció generalitzada però no tant com per no poder trencar
la inhibició i afavorir la convecció local (Davies, 2004). Un
altre ı́ndex que s’utilitza per a mesurar la inhibició deguda a
la inversió és el Lid Strength Index (LSI) (Graziano i Carl-
son, 1987). Aquests autors van observar que en situacions
de forta convecció el LSI prenia valors entre 1 i 2 K, assolint
en alguns casos valors de fins a 3 K. En canvi, valors de LSI
per sota 1 K corresponen a situacions on no hi ha inhibició,
mentre que per sobre 3K s’inhibeix totalment la convecció.
A Barcelona el LSI a les 12 T.U. era de 3,1 K per tant era
possible que s’iniciés la convecció en indrets on hi hagués
suficient forçament. De fet, només quan la baixa es va situar
a l’oest de Catalunya hi va haver un forçament addicional
per iniciar la convecció juntament amb altres mecanismes
com ara l’escalfament diürn i el front de ratxes propi dels
nuclis convectius amb precipitació d’intensitat moderada
a forta.

Entre els ı́ndexs més utilitzats per a analitzar la con-
vecció hi ha el Lifted Index (LI), el Total de Totals (TT)
i el CAPE. En aquest episodi, el CAPE, una estimació de
l’energia potencial disponible per al desenvolupament de
la convecció, era de 1571 J/kg semblant als obtinguts en
d’altres episodis de calamarsa analitzats a la zona de Lleida
(Tudurı́ et al., 2003; Ceperuelo et al., 2006; Aran et al.,
2007). El LI també tenia uns valors alts de -5.4◦C aixı́ com
el TT, amb valors de 51.1◦C. La diferència de temperatura
entre 500 i 850 hPa era de 30.5◦C, la qual cosa també era
favorable a la convecció.

Aixı́ doncs, en aquest dia, als voltants de Barcelona
només hi va haver nuclis de precipitació feble a darrera hora
de la tarda. La inhibició que hi havia a 700 hPa es va trencar
per ponent a partir de les 13 T.U. afavorint la convecció lo-
calitzada i de gran desenvolupament vertical. Les tempestes
es van organitzar al llarg d’una lı́nia a la zona prefrontal i es
van desplaçar cap al NE. A les darreres hores del dia el front
va acabar de passar, la massa més càlida es va desplaçar cap
a la Mediterrània (Figura 4) i la convecció es va dissipar a
tota la Penı́nsula Ibèrica.

Tethys 2009, 6, 83–102 87



N. Pineda et al.: Pedregada del 17/09/2007 al Pla d’Urgell, segona part

Figura 5. Comparació dels radiosondatges de Múrcia 17/09/2007 00 T.U. (vermell) i de Barcelona 17/09/2007 a les 12 T.U. (blau).

Per a determinar el tipus de precipitació cal analit-
zar el perfil vertical de temperatura i de la temperatura
del termòmetre humit. La isoterma de 0◦C (isozero) del
termòmetre humit a les 12 T.U. era a 2888 m, un valor crı́tic,
donat que per sota 2 km és poc probable que hi hagi con-
vecció ja que l’estrat és massa fred (Holleman, 2001). Quan
la isozero és molt alta (per sobre 3000 m) la pedra fa un
recorregut molt llarg abans no arriba a la superfı́cie, durant
el qual es va desfent i perdent diàmetre. Ara bé, segons les
dades del radiosondatge de Barcelona, el cim del núvol es
trobava a prop dels 13 km (amb el radar s’han observat va-
lors fins a 15 km a la zona del Pla d’Urgell), per tant, dins del
núvol els nuclis de gel eren dins de corrents ascendents en
uns 12 km. Aquests corrents van permetre al nucli de cala-

marsa anar creixent, ja sigui per xoc amb d’altres nuclis o
per captació d’humitat de l’entorn. Aquestes condicions són
propenses a grans creixements dels nuclis de calamarsa, com
es va constatar en superfı́cie en el present episodi, on es van
observar pedres de fins a 5 cm (Figura 6).

4 Anàlisi mesoescalar

4.1 Frontera tèrmica i pas del front

A més a més del forçament sinòptic degut al pas d’un
sistema frontal (Bluestein, 1986) en alguns casos la interac-
ció d’un nucli convectiu amb una frontera tèrmica, ja sigui
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Figura 6. Calamarsa i pedra observada a diversos punts de l’àrea d’estudi. Fotos cortesia de Xavier Coll i Francesc Farnell.

en sector càlid del sistema frontal o degut al front de ratxa
generat per la pròpia precipitació, pot afavorir una intensi-
ficació de la convecció dins del sistema convectiu (Atkins
et al., 1999; Corfidi, 2003). Per tal de situar les fronteres
tèrmiques a Catalunya es va utilitzar la distribució espacial de
la irradiància solar (Figura 7), i de la temperatura (Figura 8)
enregistrades a les EMAs. En aquells dies del mes de setem-
bre la irradiància solar es caracteritzava per uns valors elevats
per sobre la mitjana dels valors màxims normals dels darrers
10 anys (a l’estació de Castellnou de Seana es van registrar
826 W m−2 en front dels 689 W m−2 de mitjana). El dia de la
pedregada l’escalfament diürn a la zona del pla de Lleida va
ser elevat amb un nucli càlid sobre la zona del Pla d’Urgell
(30◦C). A les 14 T.U. la descàrrega d’aire fred deguda a la
precipitació dels nuclis convectius (la caiguda de temperatura
fou d’uns 10◦C en 2 hores a totes les estacions de la comarca)
i el refredament per l’augment de nuvolositat van accentuar
el gradient tèrmic en aquella zona (Figura 8) assolint valors
de 10◦C en 40 km (des de la frontera entre el Pla d’Urgell i el
lı́mit amb l’Aragó). En aquell moment es produeix una inten-
sificació del sistema convectiu a la comarca del Pla d’Urgell.
Les intensitats més elevades a Catalunya es van enregistrar
en aquesta comarca entre les 15 i les 15:30 T.U., en aquest

interval es van enregistrar 24.7 mm a El Poal, 19.6 mm a
Golmés i 11.4 mm a Miralcamp.

Per detectar el pas del front, es va analitzar l’evolució
temporal de la temperatura a les estacions del Pla d’Urgell
dels dies 16, 17 i 18 de setembre, abans i després del dia
de la pedregada. L’evolució temporal de la temperatura a
les estacions del Pla d’Urgell mostra el refredament degut a
les corrents descendents de la precipitació, aixı́ com el pas
posterior del front fred. També es va detectar un canvi de
massa d’aire. El dia 18 les temperatures foren inferiors tot
i que la irradiància solar va ser similar a la dels dies ante-
riors. En l’anàlisi de l’evolució de la direcció del vent es veu
el pas del front. Hores abans de la pedregada hi va haver un
vent sostingut de component est en general, arribant a valors
moderats de intensitat (Castellnou de Seana, 5.9 m s−1 a les
14:30 T.U., Figura 9). Les ratxes màximes també van ser
moderades (entre 8.3 i 15.6 m s−1) i es van produir prop de
les 15 T.U. Un cop passada la tempesta, la direcció del vent
va girar a l’oest. Finalment la pressió atmosfèrica va davallar
de manera gradual des del dia 16 fins a les 14:30 T.U. del dia
17, el moment de la pedregada. A l’estació de Castellnou de
Seana va disminuir 6 hPa entre les 9 i les 14 T.U. (Figura 9).
Posteriorment, la pressió va augmentar gradualment.
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Figura 7. Mapes d’irradiància solar (en W m−2) del 17/09/2007 a les (a) (esquerra) 13 T.U. i (b) (dreta) 14 T.U., obtinguts amb les EMA.

Figura 8. Mapes de temperatura (en ◦C) del 17/09/2007 a les (a) (esquerra) 13 T.U. i (b) (dreta) 14 T.U., obtinguts amb les EMA.

4.2 Sistema convectiu de mesoescala

En aquest apartat es presenten els resultats de l’anàlisi
de les imatges del canal de l’infraroig tèrmic (IT) de l’M-9
en el seguiment dels nuclis convectius que van afectar la
zona d’estudi i hom vol veure si formaven part d’un sistema
convectiu de mesoescala (SCM). Es va treballar amb dos
llindars de temperatura de brillantor del cim dels núvols, en
concret -32◦C (TB-32) per definir els contorns de l’SCM
(Maddox, 1980; Maddox et al., 1986) i -52◦C (TB-52)
per definir la zona convectiva del sistema (Augustine i
Howard, 1988, 1991), llindar que s’ha comprovat adequat a
les nostres latituds segons treballs d’identificació de SCM
a la Penı́nsula Ibèrica com els de Sánchez et al. (2001)
o Correoso et al. (2006). Aixı́ mateix, es va fer servir el

mètode proposat per Jirak et al. (2003), per tal de classificar
el sistema de tempestes.

L’anàlisi de les imatges IT va posar de manifest que
el sistema mostrava una àrea contı́nua amb una TB-52 en
una extensió de més de 50.000 km2 durant més de 6 hores,
podent-se catalogar com a un SCM. Jirak et al. (2003)
defineixen 4 tipus de SCM, segons la durada i l’excentricitat
(la qual es defineix com la divisió entre els eixos menor
i major de l’àrea contı́nua amb TB-52, en el moment de
màxima extensió). En el SCM estudiat l’excentricitat era
de 0.72, i la durada major de 6 hores, i segons aquesta
classificació podem parlar d’un complex convectiu de
mesoescala (CCM).

El sistema convectiu es comença a visualitzar (presenta
pı́xels amb TB-32) sobre les 06 T.U., a la zona sud-oest
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Figura 9. Evolució de les diferents variables meteorològiques a l’estació meteorològica de Castellnou de Seana en el perı́ode 16/09/2007
00 T.U - 19/09/2007 00 T.U. Temperatura (T), humitat relativa (HR), velocitat del vent a 10 m d’alçada (VV), direcció del vent a 10 m
d’alçada (DV), precipitació (PPT), pressió atmosfèrica (Patm), radiació solar (RS), i ratxes de vent a 10 m (Ratxa).
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Figura 10. Evolució de l’àrea contı́nua (km2) amb temperatura de brillantor del cim dels núvols en el canal IT de M-9 inferiors a -32◦C
(TB-32) i -52◦C (TB-52).

del Sistema Ibèric, a les proximitats de Guadalajara. A
partir de les 07 T.U. ja s’observen pı́xels amb TB-52 en
el centre del nucli de tempesta, que es desplaça cap al
NE. El sistema no deixa de créixer a mesura que es mou,
i a les 10 T.U. ja es troba a les proximitats de Saragossa,
moment en què s’observen temperatures de cim de núvol
per sota de -65◦C. Aixı́ com en els primers moments es
tracta d’una estructura lineal, a mesura que va creixent
cada cop agafa una forma més circular, essent una el·lipse
amb baixa excentricitat sobre les 10 T.U.. Fins a aquest
moment, el sistema es composava d’una única cel·la, però
a partir de les 10:15 T.U. es comencen a formar una sèrie
de nuclis al flanc posterior de la cel·la principal, i a mesura
que el sistema es segueix desplaçant cap al NE, aquestes
cel·les creixen i acaben formant part del sistema principal.
Entre 12 i 13 T.U., el sistema es fusiona amb una sèrie de
cel·les formades al flanc esquerre, sobre el Paı́s Basc, fet
que n’augmenta considerablement l’àrea (Figura 10). A les
13 T.U., el sistema cobreix gran part del Pirineu oriental i
central, i ja presenta una àrea de més de 50.000 km2. El
sistema assoleix unes dimensions de més de 100.000 km2 a
partir de les 16 T.U., un cop es troba situat sobre Catalunya i
gran part del sud de França, mantenint unes dimensions per
sobre dels 50.000 km2 fins a les 21:30 T.U.

La cel·la de tempesta responsable de la pedregada del
Pla d’Urgell es comença a veure a les imatges IT de l’M-9 a
les 11:15 T.U., a la zona de Saragossa, i és la que presenta
un major desenvolupament de totes les que van apareixent

en el flanc posterior de la cel·la principal. Entre les 12 T.U. i
les 13 T.U., aquesta cel·la es fusiona amb el nucli de més al
sud del SCM, nucli que creua Catalunya de SW a NE entre
les 13:30 i les 18 T.U. La Figura 11 mostra la forma del
sistema (àrea amb TB-52) en quatre moments del seu cicle
de vida. La Figura 12 mostra la imatge IT acolorida de les
14 T.U., moment en el qual el nucli més fred es troba sobre
el Pla d’Urgell.

Sánchez et al. (2003) van analitzar 72 casos de tem-
pestes amb calamarsa/pedra a la zona de Lleida, i van
observar que en un 37% dels casos es tractava de SCM, i
en un 5% dels casos de CCM. Segons aquesta estadı́stica,
el CCM del 17/09/2007 és força excepcional a la regió.
Finalment, cal fer notar que dels 4 CCM detectats per
Sánchez et al. (2003), la meitat es van donar a la tardor, com
en el cas present.

L’anàlisi més detallada de la imatge IT de les 14 T.U.
mostra una signatura en “V”, (de l’anglès V-shaped feature)
caracterı́stica de tempestes severes (McCann, 1983; Adler
i Mack, 1986), que es forma com a conseqüència de la
interacció entre els forts corrents ascendents i els vents a
nivells mitjos-alts. La signatura en “V” apareix quan els
forts corrents ascendents de la tempesta fan penetrar els
núvols a la baixa estratrosfera, travessant la tropopausa
i creant overshooting tops (Heymsfield i Blackmer Jr.,
1988). Aquesta intrusió a l’estratosfera bloqueja el vent dels
nivells alts i força el flux de vent a divergir al voltant de
l’overshooting, generant una depressió a sotavent (Fujita,
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Figura 11. Evolució de l’àrea contı́nua (km2) amb temperatura de brillantor del cim dels núvols en el canal IT de l’M-9 inferior a -52◦C i
morfologia de la mateixa a les 11, 13, 15 i 18 T.U.

1978) (Figura 13). A les 14 T.U. l’enclusa del SCM
presentava la signatura de “V” amb vèrtex arrodonit tı́pica
de situacions de flux estratosfèric moderat (Heymsfield i
Blackmer Jr., 1988).

En aquestes estructures nuvoloses en forma de “V”
també s’observa la presència d’un dipol tèrmic a sobrevent
de l’enclusa, que és un altre indicador de temps sever (Wang,
1997; Brunner et al., 2007b). L’overshooting és identificable
amb tècniques de tractament d’imatges, combinant la
informació dels canals del vapor d’aigua i de l’infraroig
tèrmic (Kurino, 1996; Veciana et al., 2003). Brunner et al.
(2007a, 2007b) van desenvolupar un mètode d’identificació
automàtica, on proposen 5 condicions que s’han de donar
en imatges del GOES (satèl·lit geoestacionari que cobreix la
zona americana). Aquestes són i) Presència d’overshooting:
la diferència de temperatures de brillantor dels canals del
vapor d’aigua (6.5 µm) i del canal de l’infraroig tèrmic
(10.7 µmm) ha de ser superior a zero. ii) La temperatura del
pı́xel més fred de la zona d’overshooting ha de ser inferior o
igual a 215 K. iii) La diferència de temperatura entre aquest
pı́xel fred i la seva parella càlida (depressió a sotavent,
Figura 13) ha de ser entre 6 i 25 K. iv) La distància entre
aquesta parella de pı́xels ha de ser de menys de 20 km. v) El
pı́xel calent s’ha de trobar dins de l’angle menor que formen
els dos braços de la “V” (Figura 14).

Tot i que les condicions proposades per Brunner et al.
(2007a) van ser definides per al GOES, es van considerar

aplicables per a imatges de l’M-9, ja que els canals d’ambdós
satèl·lits geostacionaris són similars. La diferència entre el
sensor del GOES i el de l’M-9 en el canal de l’infraroig
tèrmic, a l’hora d’estimar la temperatura de brillantor del cim
dels núvols, està per sota d’un Kelvin (Gunshor et al., 2006;
Schmit i Gunshor, 2007). Els resultats obtinguts per les imat-
ges del tram 13 T.U. a 15 T.U. es presenten a la Taula 2. Es
pot observar com les 5 condicions es compleixen en 3 dels
nou trams horaris analitzats (13:15 T.U., 13:45 T.U. i
14 T.U.), destacant la imatge de les 14 T.U., on es registra la
temperatura mı́nima de cim de núvol i una màxima diferència
de temperatura de la parella de pı́xels fred-calent. Encara
que caldria disposar d’uns llindars especı́fics per a l’M-9,
es van obtenir resultats prou allunyats dels llindars GOES
com per considerar que les petites diferències de valors que
podrien aparèixer en fer servir imatges de l’M-9 en comptes
de GOES no afecten la detecció de la signatura en “V”.

Cal dir que l’acompliment d’aquestes condicions no és
sinònim de temps sever, però segons els resultats obtinguts
per Brunner et al. (2007a), en el 91% dels 216 casos on
es van acomplir els condicionants hi va haver temps sever
associat (tornados, pedra o forts vents no tornàdics). A les
nostres contrades, hi ha observacions de signatura en “V”
associades a tornados a les Illes Balears (Homar et al., 2001)
i a Catalunya a tornados (Aran et al., 2008) i a inundacions
(López i Aran, 2004).
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Figura 12. Imatge acolorida del canal IT de l’M-9 de les 14 T.U. La paleta de colors mostra la temperatura de brillantor dels cims dels
núvols amb temperatures inferiors a -28◦C, canviant de color cada 4◦C.

Figura 13. Representació esquemàtica de l’overshooting i del
pı́xel més fred (F), associat a l’overshooting, i del pı́xel relativament
calent (C), associat a la petita depressió induı̈da per l’overshooting
que es forma a sotavent. Adaptada de Heymsfield i Blackmer Jr.
(1988).

5 Estructura interna de les tempestes

5.1 Radar

A continuació es presenta l’anàlisi de seqüències de di-
versos productes radar. En la seqüència del producte CAPPI

(reflectivitat radar a 1 km d’altura), s’observa com, una hora
abans que es produı́s la calamarsa al Pla de l’Urgell, els
nuclis convectius s’organitzaven en una lı́nia orientada de
N a S a l’oest de la zona. El seu desplaçament era cap a
l’est i la propagació cap al sud, això és, creixien nous nuclis
per aquest sector. La seva llargària màxima (163 km a les
14:54 T.U.) i la intensificació de les precipitacions van tenir
lloc en el perı́ode de les 14:45 i les 15:12 T.U. (Figura 15).

El desenvolupament vertical sobre la zona del Pla
d’Urgell va ser més important a la part central-nord que al
terç sud (Figura 16). Un tret a destacar d’aquestes tempestes
va ser que en tot moment es va observar poca inclinació a
l’estructura vertical. És a dir, aparentment hi havia poc de-
sacoblament dels corrents verticals ascendents i descendents
que afavorı́s una intensificació dels ascensos. Malgrat això,
el producte TOP (l’altura on es detecta la reflectivitat de
12 dBZ) presentava valors entre els 14 i 15 km, un desen-
volupament prou important com per afavorir la formació de
calamarsa i pedra.

A la Figura 17 s’observa com a les 14:48 T.U. el nu-
cli més intens era al sud-oest del Pla d’Urgell i que sis mi-
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Figura 14. (a) (esquerra) Detecció de la senyal en “V” en el canal IT de l’M-9 de les 1400 T.U. (imatge acolorida) i (b) (dreta) ampliació
de la zona d’overshooting de la imatge, amb la detecció de la parella de pı́xels fred (F)-calent (C). Temperatures en Kelvin.

Taula 2. Resultats per als condicionants proposats per Brunner et al. (2007a) per a la detecció de la signatura en “V”, per a les imatges de
l’M-9 de les 13 a les 15 T.U. A les hores 13:25 T.U., 13:45 T.U. i 14 T.U. es donen totes les condicions. En negreta, es mostren els valors
màxims registrats en les imatges que superen tots els condicionants.

13 13:15 13:30 13:45 14 14:15 14:30 14:45 15
Overshooting SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Temp. pı́xel més fred (K) 211 210 210 209 204 211 206 215 211
Temp. pı́xel més calent (K) 218 218 219 218 219 218 220 216 220
Diferència Temp. Parella F-C 7 8 9 9 15 9 14 1 9
Distància Parella F-C 19 11 10 15 15 37 11 43 21
Pı́xel calent dins signatura en “V” NO SI NO SI SI SI NO SI SI

nuts més tard la tempesta descarregava amb intensitat situant
els màxims de reflectivitat a prop del terra (veure projec-
cions Nord-Sud i Est-Oest dels màxims de reflectivitat a la
Figura 17).

L’estudi amb més detall del nucli que va afectar la co-
marca del Pla d’Urgell (Figura 18) ens mostra una estructura
en forma de “V” molt ben formada al sud de Lleida a les
14:36 T.U. En el seu sector sud els desenvolupaments ver-
ticals es van intensificar (Figura 18c) al mateix temps que
adquiria una forma de ganxo més marcat a les 14:48 T.U.
(Figura 18a). A les 14:54 T.U. aquesta branca pel seu sector
nord es va trencar. Aquestes formes (estructures) són trets
caracterı́stics de cèl·lules associades a temps sever, en con-
cret de les supercèl·lules (Weisman i Klemp, 1986; Broyles
et al., 2002). Per tal de cercar un meso-cicló a la zona del
ganxo, es van analitzar les imatges Doppler del radar, això
és, el camp de velocitat radial de la precipitació respecte a
la situació del radar. A la Figura 19, el tall vertical realitzat
a la zona on va caure la calamarsa més gran (centre del Pla
d’Urgell) conté un màxim de vent a nivells baixos allunyant-

se del radar, i una lı́nia de canvi en la direcció del vent. Es pot
afirmar que hi havia una rotació ciclònica però es fa difı́cil
d’afirmar que hi ha un meso-cicló ja que per darrera d’aquest
màxim el senyal és feble i no prou clar. A la zona nord, en-
cara que no es detecta un màxim tan localitzat, sı́ que hi ha
també una zona de transició en la direcció del vent.

El producte VIL (de l’anglès Vertical Integrated Liq-
uid) (Greene i Clark, 1972) representa la quantitat d’aigua
lı́quida que el radar és capaç de detectar en una columna
de l’atmosfera. Aixı́, a major contingut d’aigua lı́quida i
a més altura, tindrem majors VIL i, per tant, majors cor-
rents ascendents per mantenir valors de reflectivitats en ni-
vells alts (Martı́n et al., 2002). Aquestes condicions afavo-
reixen la formació i creixement dels meteors, i d’aquı́ sorgeix
l’associació VIL-pedra. Cal, però, tenir present que no és
unı́voca, i que valors elevats de VIL no pressuposen preci-
pitació de pedra o calamarsa (Martı́n et al., 2002). En la
tempesta del Pla d’Urgell, la zona afectada per una major
intensitat de calamarsa i pedra (nombre d’impactes m−2) es
correspon amb les zones on es van observar valors alts de
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Figura 15. Producte CAPPI (reflectivitat radar a 1 km d’altura en dBZ) a les (a) (esquerra) 14:06 i (b) (dreta) 15:12 T.U. del radar de la
Creu del Vent.

Figura 16. Tall vertical del camp de reflectivitat radar (dBZ) (a) (esquerra) a la zona del Pla d’Urgell a les 15 T.U. i (b) (dreta) al nord
d’aquesta comarca a les 15:18 T.U. A les imatges superiors (CAPPI 1 km en dBZ) s’indiquen els transsectes (lı́nia blanca) d’aquests talls,
que s’originen al radar.
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Figura 17. Màxims de reflectivitat i projeccions Nord-Sud i Est-Oest a les (a) (esquerra) 14:48 T.U. i (b) (dreta) 14:56 T.U..

VIL (Figura 18b). En canvi, la correlació entre el màxim
VIL i el diàmetre de la pedra no és tan clara, ja que no hi ha
una correspondència espacial entre els màxims, si bé l’àrea
afectada per la pedregada coincideix amb les zones on es van
registrar els màxims de VIL.

El 17/09/2007 es van assolir valors sostinguts de més
de 14 mm de VIL durant més de 30 minuts, valors que són
similars a altres episodis de pedregades amb diàmetres con-
siderables (p.e. Martı́n et al., 2002). Ara bé, no sempre es
pot fer una comparació directe dels valors de VIL observats
amb altres episodis, ja que aquests poden variar força depe-
nent de l’estació de l’any. Segons Martı́n et al. (2002), els
sistemes convectius de tardor a l’àrea mediterrània presenten
els ecos de precipitació més significatius a nivells inferiors
dels que s’assoleixen a l’estiu, donant lloc a VIL relativament
baixos. Per tant, no es pot establir un llindar de VIL a par-
tir del qual un núvol convectiu sigui un generador potencial
de calamarsa. Malgrat aquestes limitacions, és el paràmetre
radar que en el present cas d’estudi es correspon millor espa-
cialment i temporal amb la pedra.

5.2 Llamps

L’observació de temps sever en superfı́cie acostuma a
anar precedida per un increment en la freqüència de llamps
núvol-terra (NT) (p.e. Changnon, 1992), tot i que una
alta freqüència minutal no és garantia de la presència de
temps sever (Williams, 2001). D’altra banda, les tempestes
amb temps sever associat poden presentar comportaments
elèctrics atmosfèrics anòmals, ja sigui per valors inusuals
en la freqüència de llamps o per canvis en la polaritat dels
llamps NT. Si bé la freqüència de llamps sol ser superior
a la resta de tempestes (Williams, 2001), en alguns casos

aquestes tempestes severes presenten perı́odes del seu ci-
cle de vida on disminueix molt la freqüència dels llamps
NT. Respecte de la polaritat dels llamps, hi ha tempestes
severes que mostren un domini de descàrregues de polaritat
positiva (Carey i Rutledge, 1998; Soula et al., 2004; Wiens
et al., 2005). Aquesta varietat de comportaments observats
en grans tempestes té a veure amb la complexitat i el grau
d’organització que poden assolir (Stolzenburg et al., 1998;
Dotzek i Price, 2009).

Respecte a tempestes amb pedra, Changnon (1992) va
estudiar la relació temporal i espacial entre els llamps i la
pedra. Quant a la relació temporal, va observar un patró tem-
poral entre els llamps i la pedra, on els llamps NT assolien la
màxima freqüència minutal uns 10 min abans de l’observació
de pedra en superfı́cie. D’altra banda, Changnon (1992) va
observar que la intensitat de la pedregada es podia relacionar
amb la freqüència de llamps NT min−1 observada en el mo-
ment de la pedragada.

En el present cas d’estudi, es va analitzar el tram horari
de les 14 a les 16:30 T.U., seleccionant els llamps que corres-
ponien al nucli de tempesta que va donar lloc a la pedregada.
Aquest perı́ode horari abasta la major part del cicle de vida
de la tempesta, des que es detecta entrant al Segrià fins que
es dissipa al Berguedà.

En aquest perı́ode de dues hores i mitja, la XDDE va
registrar en el conjunt de la tempesta 9557 llamps núvol-
núvol (NN) i 2096 llamps NT. La freqüència mitjana de
llamps totals (LT) (suma de llamps NN i NT) va ser de 75
LT min−1, amb un màxim de 150 LT min−1 entre les 15:48
i les 15:54 T.U. La freqüència mitjana de llamps NT va ser
de 13.4 NT min−1, amb un màxim de 19 NT min−1 entre les
14:54 i les 15 T.U. Aquests valors són elevats i són compara-
bles als registres d’altres tempestes amb temps sever associat
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Figura 18. Seqüències d’imatges radar a l’àrea d’estudi, des de les 14:36 fins a les 15:06 T.U., segons el cicle del radar de 6 minuts. (a)
CAPPI (reflectivitat radar a 1 km d’altura), (b) VIL (columna d’aigua lı́quida, en mm), (c) TOP (altura que assoleixen reflectivitats per sobre
dels 12 dBZ), i (d) Zmax (reflectivitat màxima, en dBZ).
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Figura 19. Talls verticals del camp de la velocitat radial del radar en mode Doppler a les 14:54 T.U. A les imatges superiors (CAPPI 1 km)
s’indiquen els transsectes (lı́nia blanca) d’aquests talls.

(Williams, 2001), superant-se els 10 NT min−1, llindar que
no acostumen a superar les tempestes ordinàries (Lang et al.,
2000).

Per facilitar la interpretació de l’evolució de la
freqüència de llamps al llarg del cicle de vida de la tem-
pesta, es va analitzar conjuntament amb l’evolució de certs
productes radar. A la Figura 20 es presenta l’evolució de la
freqüència de llamps LT, NN i NT juntament amb l’evolució
de la Zmax (reflectivitat màxima), el VIL i el TOP (altura que
assoleix la reflectivitat radar superior a 12 dBZ).

Inicialment, seguint l’evolució del total de llamps,
s’observen dos màxims, un de relatiu a les 14:54 T.U.
(95 LT min−1), i l’absolut a les 15:48 T.U. (150 LT min−1).
El primer màxim de LT coincideix aproximadament amb el
màxim de Zmax i de VIL, mentre que el màxim absolut de LT
no coincideix amb màxims dels esmentats productes, ans al
contrari, la reflectivitat i el VIL presenten valors força baixos
entre les 15:42 i les 15:54 T.U., perı́ode on els LT presenten
valors per sobre del 130 LT min−1. Aquest comportament
diferenciat al voltant dels dos màxims de LT denota dues
fases diferents de la tempesta. A partir de les 14:24 T.U.
tant els LT com el VIL i la Zmax presenten uns increments
notables, assolint un màxim a les 14:54 T.U. que precedeix
les observacions de pedra en superfı́cie. Després s’inicia
una disminució progressiva, que en el cas dels LT s’acaba
a les 15:30 T.U., moment en què la seva freqüència torna a
augmentar bruscament fins assolir el màxim absolut de les
15:48 T.U. quan la tempesta es troba ja al Solsonès. Ara bé,
en aquesta segona fase, al contrari de la primera, ni el VIL ni
el Zmax incrementen els seus valors.

Seguint amb l’anàlisi de la Figura 20, s’observa com
el perı́ode amb VIL elevat (més de 11 mm entre 14:48 i
15:12 T.U.) està desplaçat en el temps respecte del perı́ode
amb un màxim en Zmax (14:42 a 14:54 T.U.) i màxima
freqüència de llamps LT (més de 80 LT min−1 entre 14:36
i 15 T.U.). El màxim de VIL es relaciona amb el moment de
la pedregada i el desplaçament entre el màxim de llamps i la
pedregada es correspon amb els que s’han observat en altres
episodis analitzats per (Changnon, 1992). Respecte a la se-
gona fase, el VIL també presenta un màxim relatiu desplaçat
respecte al màxim relatiu dels llamps, però amb valors molt
per sota dels de la primera fase, valors que fan pensar que
en la segona fase no es va produir precipitació en forma de
pedra.

Respecte a l’evolució del TOP, es manté en uns va-
lors elevats en el perı́ode analitzat, amb més de 13 km
d’altura, i només baixa per sota al final del tram horari ana-
litzat (16:24 T.U.) quan la tempesta ja està en fase de dis-
sipació. Al contrari del que passava amb el Zmax i el VIL,
on l’evolució respecte als llamps presentava comportaments
diferents en les dues fases de la tempesta, els forts incre-
ments i els màxims de LT de les dues fases es donen du-
rant els dos perı́odes on el TOP és màxim (valors per so-
bre de 15 km). De fet, el producte radar que millor es
correlaciona amb la freqüència de LT és el TOP (Williams,
2001). Aquesta relació s’ha estudiat des de fa temps (p.e.
Byers i Braham, 1949), i s’ha vist que és de tipus exponen-
cial (Williams, 1985). Aixı́, petits increments de TOP, quan
aquest ja presenta valors elevats, poden donar increments
molt més acusats de la freqüència de LT, com s’observa en
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Figura 20. Evolució de la tempesta del 17/09/2007 entre les 14 T.U. i les 16:30 T.U. Reflectivitat màxima radar (Zmax), columna d’aigua
lı́quida (VIL), altura de la reflectivitat superior a 12 dBZ (producte TOP). Freqüència de llamps núvol-núvol (NN), núvol-terra (NT) i llamps
totals (LT), calculada cada 6 minuts, coincidint amb el cicle de les imatges radar. L’ombrejat en groc correspon al perı́ode de la pedregada.

el present cas d’estudi, primer a partir de les 14:24 T.U. i
després a partir de les 15:42 T.U., moments on el TOP és
màxim (15.2 km).

Rigo et al. (2008) van analitzar el cicle de vida de les
tempestes de l’any 2006 a Catalunya, a partir de dades radar
i de llamps. En el patró de comportament que presenten,
la màxima freqüència de llamps LT es dóna en la primera
meitat de l’etapa de maduresa de la tempesta, un cop aques-
ta ja ha assolit el màxim desenvolupament vertical i quan
es registren els màxims de reflectivitat. En la pedregada
del 17/09/2007, el comportament s’allunya d’aquest patró, ja
que les màximes freqüències de llamps es donen al final de
l’etapa de maduresa de la tempesta, poc abans de l’inici de la
seva dissipació. Comparant el cas present amb el patró d’una
tempesta ordinària sembla com si la caiguda de la pedra (el
perı́ode de màxim VIL) afecta negativament la generació de
llamps NN, i només quan s’acaba la precipitació sòlida, la
freqüència de llamps NN es recupera.

Cal dir que el comportament anòmal de la present tem-
pesta no és l’únic que s’ha observat en tempestes amb cala-
marsa i/o pedra. Montanyà et al. (2007) van analitzar dues
tempestes del 17 d’agost de 2004, una de les quals ocorregué
molt a prop de la present zona d’estudi, observant perı́odes
sense llamps NT, mentre que al mateix temps les reflectivi-
tats radar eren elevades. En el segon estudi, Montanyà et al.
(2008) van analitzar una tempesta que va deixar pedra de

fins a 40 mm de diàmetre al Pla d’Urgell, el 16 de juny de
2006, observant un gran nombre de llamps NT i una dismi-
nució considerable de les descàrregues en els moments on
el radar detectava la màxima reflectivitat. Aquests compor-
taments anòmals van lligats a distribucions de càrrega dins
dels núvols que no segueixen els patrons estàndard, com les
tempestes amb càrrega elevada (MacGorman et al., 1989) o
les tempestes amb polaritat inversa (Rust et al., 2005).

Tanmateix, la present anàlisi no sembla indicar que ens
trobem davant d’una tempesta amb polaritat inversa, ja que es
va registrar una proporció normal entre polaritats dels llamps
NT, i tampoc es correspon amb la hipòtesi de la càrrega ele-
vada, perquè durant la pedregada la freqüència de llamps NT
es manté similar a la mitjana del perı́ode analitzat. La dismi-
nució de la freqüència NN durant la precipitació de la pedra
també va ser observada per Montanyà et al. (2007), però es
desconeix el motiu d’aquesta disminució, si bé podria estar
relacionada amb una modificació de l’estructura elèctrica de
la tempesta a causa de la precipitació de la pedra.

6 Conclusions

La caracterització d’episodis de calamarsa/pedra és im-
portant per establir patrons de comportament, que han de per-
metre una millor identificació d’aquests fenòmens. A nivell
sinòptic, cal destacar que l’episodi es va donar en unes condi-
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cions propenses a generar calamarsa/pedra a la zona, amb la
presència d’un tàlveg a nivells alts. Tant en l’anàlisi de ni-
vells baixos com en el del radiosondatge, es posa de manifest
la presència d’una capa seca al litoral mediterrani. En aquest
cas, l’ı́ndex LSI sembla un bon indicador a l’hora de detectar
convenció focalitzada.

L’anàlisi de les imatges de l’M-9 permet catalogar
l’episodi de la pedregada dins d’un sistema convectiu de
mesoescala. A més, es va detectar la signatura en “V” i del
dipol tèrmic a l’enclusa de la tempesta, que s’associen a la
presència de temps sever en superfı́cie. La detecció d’aquest
tipus de signatura en temps real en imatges de l’M-9 pot ser
interessant com a eina de pronòstic a curt termini.

Quant al radar, també es van observar trets caracterı́stics
de supercèl·lules, tot i que malgrat haver-hi una rotació
ciclònica no es pot afirmar que fos associada a un meso-
cicló. El producte VIL presentà valors comparables a al-
tres episodis de calamarsa/pedra. A més a més el VIL és el
producte radar analitzat que permet delimitar millor la zona
d’afectació del meteor, encara que no hi hagi una relació prou
definida amb la grandària de la pedra.

L’anàlisi de l’activitat elèctrica atmosfèrica de la tem-
pesta posa de manifest una freqüència mitjana elevada tant
de llamps núvol-núvol com de llamps núvol-terra, compara-
bles a freqüències registrades en altres tempestes amb temps
sever associat.

L’anàlisi del cicle de vida de la tempesta combinant pro-
ductes radar i llamps mostra que el present cas d’estudi no
segueix un patró de tempesta ordinària, ja que la tempesta
es pot dividir en dues fases amb comportaments diferents.
La primera fase correspon a la pedregada del Pla d’Urgell,
perı́ode durant el qual es registren màxims de Zmax, VIL,
TOP i altes freqüències de llamps. La segona fase es ca-
racteritza per una major freqüència de llamps, TOP elevats i
valors de Zmax i VIL força menors que els que es registren a
la primera fase.
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i Moré, J., 2007: Pilot project for intensive surveillance of hail
events in Terres de Ponent (Lleida), Atmos Res, 83, 315–335.
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