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PRESENTACIÓ

L’aigua, el cel, la terra, el clima, els conreus i els boscos, la silueta de les muntanyes,
els torrents i rieres… Aquest és l’escenari sobre el qual els homes i dones de Terrassa
–i molt abans, d’Ègara i d’altres comunitats de les quals no en coneixem el nom- hem
construït un paisatge, una història, una identitat. L’aigua ha estat, al llarg dels segles, la
clau per fer possible la vida i el creixement d’una petita vila que ha esdevingut una de les
grans ciutats de Catalunya en el segle XXI: així, des de temps immemorials, l’observació
de la pluja i del clima, el coneixement de les fonts i rieres i dels ritmes de les estacions
han format part de la vida quotidiana dels terrassencs i les terrassenques. Tanmateix, fa
relativament poc temps que tenim constància d’una observació meteorològica sistemàtica,
amb metodologia científica, a la nostra ciutat.
Des de les primeres observacions del naturalista i botànic terrassenc, el doctor Joan
Cadevall, a l’any 1895, fins a la consolidació d’un sistema d’observació meteorològica
a la ciutat, hem anat acumulant un gran volum de dades que ens permeten conèixer
en profunditat el clima terrassenc. Aquest extraordinari patrimoni cultural i científic està
estretament associat a la trajectòria de la Mina d’Aigües de Terrassa, que no només presta i
ha prestat un servei fonamental per a la ciutat i la vida humana com és el subministrament
d’aigua, sinó que ha impulsat la difusió d’una autèntica cultura de l’aigua a la ciutat i l’ha
posat a disposició del país a través del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest llibre és una crònica, doncs, d’una tasca centenària amb l’objectiu de conèixer
científicament les pluges i el clima de la ciutat: ens aporta, a més de la història d’una
activitat fonamental per conèixer el nostre entorn i planificar el futur, una visió enriquidora
del que ha estat l’evolució de Terrassa, vinculada de forma constant a l’esperit d’innovació,
a la ciència i la tecnologia, al treball en xarxa i a la voluntat de superació. La Terrassa
del segle XXI, que ha esdevingut la quarta ciutat de Catalunya per dimensió, avança cap
al futur prenent com a referència la seva identitat i els valors d’innovació, coneixement i
tecnologia que l’han fet progressar i créixer en benestar i qualitat de vida.
Pere Navarro i Morera
Alcalde de Terrassa
i President de la Fundació Mina



Aquesta publicació que tenim el plaer de presentar-vos, té la vàlua en la necessària i
imprescindible posada en valor d’una informació, diligentment custodiada, i recollida pel
nostre personal al llarg dels anys.
Aquestes dades, com podran veure amb la seva lectura, són precisament les recollides pels
pluviòmetres de Mina Publica d’Aigües de Terrassa, des de 1924, en base a pluja caiguda
i aspectes de la climatologia diària, en les diferents ubicacions de la nostra seu social així
com des de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables a Abrera, al riu Llobregat.
Afegir que des de 1902 fins a 1944, es recolliren també des de l’estació meteorològica
instal·lada al pantà de la Xuriguera.
La posada en valor que mencionava, no hagués estat possible sense l’interès i voluntat
mostrada pels diferents directors del Servei Meteorològic de Catalunya que han intervingut
en el projecte per tal que aquest fos possible. Vull agrair al Sr. Oriol Puig, amb qui el
projecte veurà la llum i amb qui, el 2003, vam signar el conveni de cessió del nostre
recull de dades al Servei Meteorològic; al Sr. Joan Pellicer, amb qui vam gestar l’idea de,
precisament, fer-ne una publicació, i també al Sr. David Rodríguez, els quals, en les seves
respectives etapes dirigint el Servei, van continuar la tasca amb interès per tal de poder
presentar-vos, ara, aquesta obra.
La feina dels autors, d’anàlisi, treball i procés de les dades subministrades, amb el criteri
i rigor de la seva professionalitat, així com de la Fundació Mina Aigües de Terrassa, de
col·laboració i edició, mereix també el reconeixement a la feina ben feta, constant i
minuciosa per tal de donar, a unes xifres, el plaer de la lectura, consulta i reflexió sobre
l’evolució de la meteorologia a la nostra ciutat.
El que hauria de permetre que, a banda de les conclusions personals que cada un de
nosaltres pugui extraure sobre la climatologia local, en especial la pluviometria, opinions
que sovint compartim en converses intranscendents, fer-ho així amb una base científica
i amb dades contrastades, que permetin comparar el que és, amb el que, sovint, ens
sembla que és.
Marià Galí i Segués
President de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA



La meteorologia està d’enhorabona
Amb la il·lusió de saber que avancem engruixint el llegat que deixem al nostre país,
presentem aquesta publicació en la que llueix una de les tasques més transcendents
que actualment desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya i que en l’àmbit de la
climatologia té una importància cabdal.
El nostre país s’ha distingit històricament per mostrar una alta sensibilitat envers el temps.
El dibuix del traçat meteorològic en el passat de Catalunya és un entramat que s’ha
construït amb la barreja de les diferents realitats socials que descriuen la nostra història i
el vincle que la societat catalana sempre ha demostrat cap a la meteorologia.
Quan mirem enrere, se’ns il·lumina un passat ple de fluctuacions i pertorbacions en relació
als molts i diversos organismes i iniciatives que han impulsat o conduït la meteorologia
a casa nostra. És així com s’explica que les dades meteorològiques històriques, i per tant
també les sèries climàtiques que se’n deriven, es trobin sovint escapçades i disperses en
una multitud d’arxius del país. El repte d’identificar-les, estudiar-les i preservar-les és tasca
fonamental, sense la qual no podríem donar la resposta que com a servei meteorològic cal
que donem, per abordar amb el rigor que pertoca els estudis de canvi climàtic amb tant
de protagonisme actual.
El Servei Meteorològic de Catalunya, en la seva primera etapa (1921-1939) i gràcies a
la Mancomunitat Catalana, ja es va definir com un organisme altament sensibilitzat per
aquest afer i ens va deixar un llegat molt valuós impulsant iniciatives que van ajudar a
concentrar les dades i la informació meteorològica del país.
Avui, en aquesta segona etapa del Servei Meteorològic de Catalunya iniciada amb
l’aprovació de la Llei 15/2001, de meteorologia i la creació al mes de maig de 2002 del
Servei Meteorològic de Catalunya, cal abordar tots els projectes necessaris que tinguin
per objectiu millorar i ampliar la Base de Dades Meteorològiques de Catalunya, la qual
està entesa per poder donar cabuda a totes les dades meteorològiques generades a casa
nostra des de la darreria del s. XVIII, època en què s’enceta la mesura meteorològica
instrumental al nostre país. És el nostre objectiu re trobar, concentrar i posar a disposició
de tota la societat el conjunt de les dades meteorològiques que siguin d’interès i de qualitat
contrastada, sigui quina sigui la font o iniciativa que en diversos moments històrics han
contribuït a generar-les, i que a dia d’avui es troben encara disperses per molts i diversos
arxius públics o privats.
Que la Societat Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA hagi impulsat la mesura instrumental
meteorològica des de principis del s. XX i fins avui, així com la sensibilitat demostrada
en oferir aquesta informació al Servei Meteorològic de Catalunya, ha estat el catalitzador
per poder abordar de forma completa el rescat i l’estudi del material meteorològic que
és d’interès per conèixer millor el clima de Terrassa, motiu del qual ens sentim molt
orgullosos, amb la contribució que significa, per a fer una Catalunya meteorològicament
millor.
Oriol Puig i Godes
Director del Servei Meteorològic de Catalunya


PRÒLEG

Per a mi és un plaer l’encàrrec que em va fer la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa
d’elaborar aquest breu pròleg i tenir a les mans una cosa que sempre m’ha entusiasmat i
que són les dades climàtiques d’un indret. Això em fa recordar que el temps i la maquinària
atmosfèrica són vius i extremament dinàmics.
Catalunya és un país menut i situat a mig camí de la zona polar i l’àrea equatorial: la nostra
latitud volta els 41 graus. La línia equatorial són 0 graus i el pol nord són 90 graus.
Aquesta posició geogràfica intermèdia ens dóna la possibilitat de resultar afectats per
pràcticament tots els fenòmens meteorològics del planeta. La mescla de masses d’aire fred
i d’aire càlid acostumen a esclatar en forma de severes tempestes, que poden abocar-nos
quantitats gairebé monsòniques d’aigua en poques hores. El Mediterrani pot ser una capsa
de sorpreses. En termes climatològics, es caracteritza per un règim de precipitacions d’una
elevada variabilitat. Aquí hi pot ploure molt en poques hores i minuts i, després, poden
passar tres mesos seguits sense caure-hi pràcticament ni una gota.
Per arribar a tenir dades climàtiques necessitem que uns observatoris mesurin les diferents
variables meteorològiques. Temperatura, humitat, vent precipitació, etc., seran mesurats
per observatoris que, avui dia, en molts casos són automàtics, però que fins fa pocs anys
eren manuals. Persones molt diverses, incansablement, han pres dades cada dia de l’any
i de forma continuada. Sense aquestes persones, ara no tindríem la composició de com és
el clima de Terrassa o de qualsevol vila del Vallès o de Catalunya.
Però no tot s’acaba aquí, després cal reunir-les i després tractar-les estadísticament. És
una feina lenta, però necessària si volem aquesta reconstrucció climàtica, per conèixer
“quin temps acostuma a fer” en un lloc determinat i en un moment determinat. En aquest
sentit, cal felicitar els autors, Marc Prohom i Gabriel Salvà, geògrafs i meteoròlegs del
Servei Meteorològic de Catalunya i professionals de primera línia. El primer incansable ja
des de ben petit en això del temps i, a més a més, originari del Masnou. A la comarca que
envolta la vila, la fúria de les rieres n’és la característica principal.
El resultat és una fotografia del clima a Terrassa i els voltants, podríem dir-ne, en termes
televisius, d’alta qualitat, d’alta definició.
Tot plegat no hauria estat possible sense la voluntat de Mina Pública d’Aigües de Terrassa,
SA, de reunir, recollir, conservar i continuar aquesta tasca; i ara, per part de la Fundació
Mina, la voluntat de posar-la a l’abast de tothom, en una clara i moderna tendència cap
al servei públic.
Entrem, però, a remenar les dades. Una de les destacables, per a mi, és la que certifica
el que ja sabem els climatòlegs, però de la qual sovint, al carrer, no se’n té la mateixa
percepció. Em refereixo al fet que avui no hi ha una clara tendència a la disminució en les
precipitacions. Amb l’escalfament planetari i l’allau d’informacions, un pot arribar a pensar
que s’han acabat les pluges, i això no és pas veritat. A Terrassa, a les viles del voltant i
a tot Catalunya, es registra només un lleugeríssim descens de les pluges i, fins i tot, en
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alguns punts augmenta. Ara bé, a les dades presentades, però sobretot a les gràfiques, hi
trobareu una tendència del règim de pluges a variar segons les estacions.
Pugen lleugerament a l’estiu, tardor i hivern, i minven de forma clara a la primavera.
Aquesta és una mala notícia per al món mediterrani, si se’n va confirmant la continuïtat.
Prèviament al sec estiu mediterrani, ens fa falta que plogui a l’època en què la vegetació
necessita aquest element vital que és l’aigua.
Remenant més dades, hi ha elements a destacar, i fins i tot curiosos, que, a més a més,
lliguen amb episodis meteorològics que han tingut una significació especial a la comarca
o a d’altres punts de Catalunya.
El febrer del 1944, just a la postguerra, una llevantada va fuetejar tot el país, però amb
conseqüències diferents. A Terrassa, s’hi van recollir 147,6 litres per metre quadrat (o
mil·límetres, ja que equivalen al mateix), amb un fred ben viu. El termòmetre, però,
més enllà del Bruc, i especialment a les comarques del pla de Lleida i de l’interior de
Tarragona, va baixar fins per sota dels zero graus. Va ser una llevantada amb un alt grau
de penetració a les terres interiors i el resultat va ser la nevada més important que es
recorda en aquestes comarques de Ponent i del sud. Poblacions com ara Lleida, Tàrrega,
Mollerussa i Cervera van rebre entre 120 i 160... centímetres! de neu. A Terrassa, el
resultat va ser el trencament del pantà de la Xuriguera, com a conseqüència de l’aiguat.
El 1962 va ser, però, per al record de moltes persones de la comarca, l’any més tràgic
de la seva vida. Un front de pluges que travessava la Península, un 25 de setembre,
i que no havia donat valors de més enllà de 10 litres per metre quadrat, en arribar a
Catalunya es va reactivar i una línia de tempestes es va fer estàtica durant un parell
d’hores. Passaven uns minuts de les 9 de la nit i plovia a bots i barrals. A Terrassa
es van recollir 223 litres per metre quadrat en unes 3 hores, i a la Mola, 180 litres
per metre quadrat. Conec bé l’escenari, ja que vaig dirigir i presentar el programa de
TV3 La memòria del fang, emès el 2002, quan es commemoraven els 40 anys de la
tragèdia. L’amic i geòleg Pau Pérez, exdirector del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, explicava que, probablement, hi va intervenir negativament la composició de la
muntanya, feta de conglomerats fràgilment soldats, que als meandres recargolats del curs
de la riera de les Arenes s’anaven desprenent, juntament amb troncs i branques, mentre
anava plovent torrencialment. El resultat va ser la formació espontània de diverses preses
naturals, que es rebentaven i formaven onades devastadores, aigües avall. Una d’aquestes
preses podria haver estat el pont per on la línia de tren travessa la riera. La riera del
Palau va tenir un comportament semblant, amb aportació menor de materials, però amb
un efecte devastador en entrar al centre de Terrassa per la Rambla (un curs mediterrani
d’aigua intermitent, però torrencial en ocasions). La nit, l’efecte sorpresa i, en especial,
l’ocupació poblacional massiva, i en alguns casos precària, dels marges més pròxims van
fer la resta. El resultat van ser prop de 1.000 víctimes, entre morts i desapareguts. Les
poblacions més afectades varen ser Terrassa, amb les Fonts, Rubí, Matadepera, Sabadell
13

i, en menor mesura, d’altres poblacions pròximes. Força dies després es recollien cossos
de víctimes al voltant de les illes Balears.
Un altre episodi meteorològic de primer ordre comparable amb l’aiguat del 1962, però
amb poques víctimes, es va donar el setembre del 1971. Una llevantada va afectar
sobretot les comarques a la conca del Llobregat. De fet, són de les primeres imatges que
tinc de quan era petit, amb 5 anys, i no sé si ja em van acostar a la meteorologia. El dia
després de la riuada, els avis materns, que eren de Sant Just Desvern, em van portar
a Molins de Rei amb el seu 1430 de color groc pàl·lid. En aquest punt, el pont de la
carretera Nacional 340, construït al segle XVIII, va quedar arrasat per una espectacular
riuada del Llobregat. La imatge em va quedar a la retina. A Terrassa hi van caure 114
litres per metre quadrat.
L’aiguat més important enregistrat des que es fan mesuraments va tenir lloc més recentment,
el 7 de novembre del 1983, just un any després de les tràgiques inundacions del Pirineu,
amb nombrosíssimes destrosses, entre elles l’esllavissament del poble del Pont de Bar
fins al riu Segre, i amb més de 30 víctimes entre Catalunya i el principat d’Andorra. Però
en aquesta data del novembre del 1983 es va configurar una situació similar, si bé amb
característiques diferents, i el prelitoral català va recollir quantioses pluges. A Terrassa,
s’hi van recollir gairebé 300 litres per metre quadrat, 284 litres, per ser exactes.
Totes aquestes dades que presenta el recull es publiquen gràcies a la Fundació Mina,
però des d’aquí vull expressar el meu petit i més sincer homenatge a les persones que,
diàriament, als punts d’observació encomanats, d’una manera més o menys precària,
tenint en compte els mitjans de l’època, van anar reunint les dades diàries. A tots ells,
anònims en la majoria de casos, va dedicat aquest pròleg. Ara, gràcies a ells, tenim una
visió dilatada i més precisa del clima d’aquesta àrea. Sabem, per exemple, que, a Terrassa
hi cauen de mitjana actualment 611 litres per metre quadrat, o mil·límetres... que és la
mateixa mitjana anual que la ciutat de Londres! Com s’entén, això? Doncs perquè a Londres
hi plou prop de 120 dies l’any i, a Terrassa, hi ha anys que amb prou feines arribem als
60 dies. Això vol dir que, la de Londres, sovint és una pluja més pausada, més regular
i de més bon aprofitar. Al nostre entorn, en canvi, és més brusca, sobtada, de més mal
aprofitar i de més mal planificar com a recurs, i això ho saben els responsables d’aquesta
Fundació i tots els que diàriament gestionen, a Mina Pública d’Aigües de Terrassa i d’altres
companyies, aquest recurs tan preuat i, sobretot, capriciós al nostre entorn mediterrani,
com és l’aigua. Gràcies a tots vosaltres i al Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva
intensa feina per ordenar, dignificar i posar a disposició del públic tot el que està relacionat
amb la meteorologia i la climatologia al nostre país, Catalunya.
Francesc Mauri i Domènec
Geògraf i meteoròleg de TV3, Televisió de Catalunya
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INTRODUCCIÓ

La disponibilitat de registres climatològics al més complets i amb la màxima cobertura
temporal possible, esdevé un element clau a l’hora de valorar els canvis en les condicions
climàtiques d’un territori o regió. En el context del canvi climàtic, aquesta necessitat és
cada cop més imperiosa i, per aquest motiu, qualsevol iniciativa que tingui com a objectiu
la recuperació d’informació climàtica del passat és de gran interès.
La Mina Pública d’Aigües de Terrassa, fruit de la seva dedicació en la gestió dels recursos
hídrics dels municipis a l’entorn de la ciutat de Terrassa (el Vallès Occidental), disposa
al seu arxiu històric d’un material d’elevat interès climatològic i que en bona part restava
inèdit fins ara. Gràcies a la signatura, l’any 2003, d’un conveni de col·laboració, de cessió
de dades i d’informació entre la mateixa Mina Pública d’Aigües de Terrassa i el Servei
Meteorològic de Catalunya, s’ha pogut analitzar aquesta informació i valorar el seu interès
climatològic i historiogràfic.
L’obra que aquí es mostra, patrocinada per la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa, és el
resultat d’aquest acord i s’estructura en diferents apartats. En primer lloc, es descriuen
breument els trets identitaris del medi geogràfic terrassenc, tant des del seu vessant
físic com des de l’humà. Posteriorment, es fa un revisió de la història de l’observació
meteorològica a Catalunya i a Terrassa, des de finals del segle XIX i fins al present. Al
capítol tercer es presenten les característiques del fons de dades meteorològiques impulsat
i preservat per la Mina Pública d’Aigües de Terrassa, amb especial atenció a la descripció
dels diferents punts d’observació, i la cobertura temporal i tipologia dels registres. Més
endavant es descriu el procediment que s’ha seguit per al tractament de les dades
(digitalització, control de qualitat i anàlisi d’homogeneïtat), pas necessari i previ a la seva
anàlisi climàtica, que conclou aquest document.
Esperem que aquesta publicació ajudi a aprofundir en el coneixement de la climatologia
local terrassenca i posi de manifest la llarga tradició de la ciutat en el camp de l’observació
meteorològica, un llegat de gran vàlua científica i historiogràfica.
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1. EL MEDI GEOGRÀFIC TERRASSENC
La ciutat de Terrassa està situada geogràficament entre els 2º 00’ 55’’ de longitud est i
41º 33’ 56’’ de latitud nord, amb una altitud mitjana de 277 m sobre el nivell del mar.
Terrassa és la cocapital de la comarca del Vallès Occidental, de la qual també cal destacar
Sabadell, l’altra cocapital, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Quant a població, Terrassa té
213.129 habitants (gener del 2010), que la situen com la quarta població de Catalunya
i la vint-i-cinquena de l’Estat espanyol.
El terme municipal de Terrassa té una extensió de 70,1 km2 i limita amb els termes
següents: al nord, amb Matadepera i Vacarisses a l’est, amb Sabadell, al sud, amb Rubí i
Sabadell, i a ponent amb Viladecavalls, Ullastrell i Vacarisses.

1.1. El relleu: estructura i constitució geològica
El relleu de Terrassa és força particular. Es caracteritza per una successió de grans
esplanades, turons ondulats, rieres i torrents fortament excavats. La cota més elevada
la trobem al turó de la Cardina, de 944 m, que forma part de la serralada Prelitoral. La
resta del terme se situa dins de la fossa Vallès-Penedès (depressió Prelitoral), que és on
localitzem la cota més baixa, 160 m, coincidint amb la riera de Rubí. Plana i muntanya
es contraposen i confereixen al paisatge terrassenc un tret específic. En definitiva, aquest
relleu característic és conseqüència, entre d’altres factors, de l’estructura geològica i de
la climatologia.
Geològicament, la comarca del Vallès ocupa el sector central d’una mateixa unitat
estructural, coneguda geològicament com a depressió Vallès-Penedès, una gran cubeta
d’origen tectònic de més de 200 km de llargada que, en direcció nord-est sud-oest, va des
de Girona a Tarragona, travessant comarques com la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental, el Penedès i el Camp de Tarragona, per on s’obre finalment al Mediterrani.
Limitada a l’est per la serralada Litoral i a l’oest per la Prelitoral, el conjunt d’aquestes
tres unitats constitueix el que hom anomena sistema Mediterrani. Aquesta depressió és el
resultat de tota una sèrie de processos geològics que van tenir lloc durant l’orogènia alpina
i que originaren la formació d’una fossa tectònica (mitjançant falles normals), la qual es
va anar reblint amb els materials detrítics continentals aportats pels corrents superficials
que drenaven els vessants de les dues serralades veïnes, durant el terciari superior i el
quaternari. Aquests materials estan constituïts, generalment, per argiles i sorres sense
consolidar, que en alguns punts poden assolir un gruix de fins a 800 m.
Al terme de Terrassa i la seva àrea d’influència s’hi distingeixen tres unitats morfològiques:
a) la plana, b) la serralada prelitoral i c) la serra transversal del Vallès.
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a) La plana
Podem considerar la plana, que correspon al fons de la depressió Prelitoral, com un pla
inclinat cap al sud-est amb un desnivell de 350 a 180 m; emplenada pels materials
sedimentaris miocènics típics del Vallès; argiles, graves i conglomerats amb matriu
sorrenca sense consolidar i recoberts sectorialment pels dipòsits al·luvials i col·luvials
quaternaris, els quals denoten un règim fluviotorrencial. Els cursos fluvials, torrents
i rieres, han excavat la plana tot deixant, als seus interfluvis, petits aturonaments o
superfícies tabulars ben individualitzades, que es coneixen toponímicament amb els
noms de pla del Bonaire, Can Corbera, Can Trias, Can Mitjans i Can Bonvilar.
b) La serralada Prelitoral
La serralada Prelitoral, que tanca al nord el terme de Terrassa, no constitueix una
unitat geomorfològicament homogènia, sinó que hi podem apreciar, des del punt de
vista de l’origen dels materials, dues realitats diferents. En primer terme, distingim
aquelles serres formades per materials paleozoics –llicorelles o pissarres, i amb alguns
afloraments triàsics–, que podem trobar al conjunt de serres que s’estenen des de coll
Cardús (638 m) fins a la serra de les Pedritxes (750 m) i el turó de Can Sallent (615
m). Aquestes serres són les més properes al nucli urbà de Terrassa. En segon terme,
trobem les elevacions de la serra de l’Obac (994 m) i Sant Llorenç del Munt (amb els
1.095 m de la Mola i els 1.053 m del turó del Montcau) formades per conglomerats
heteromètrics i poligenètics d’edat eocènica i oligocènica. Aquestes serres són les de
més altura i, alhora, les més allunyades de la ciutat.

Figura 1. La Mola de Sant Llorenç del Munt (1.095 m) després de la nevada del 8 de març del 2010.
Autora: Marta Brull.

c) La serra transversal del Vallès
Aquesta unitat de relleu en forma de semicercle, i amb una altura mitjana que se
situa entre els 350 i 400 metres, està constituïda per una sèrie d’aturonaments que
s’estenen des de l’oest de la ciutat vers el sud-est. La seva imatge ondulada ofereix un
contrapunt visual a la plana.
20

Si observem aquesta unitat de relleu en direcció oest sud-est, hi trobem els turons de
les serres de les Aymerigues (386 m), la de les Martines (388 m) i, a l’extrem més
oriental, el poble de Sant Quirze del Vallès. Aquests turons estan formats per sediments
miocènics amb alternança de materials fins –argiles i sorres– i grollers –graves i
conglomerats no consolidats i poc consistents i molt vulnerables a l’erosió hídrica–.
La força de les aigües provoca incisions que dissequen profundament els vessants
d’aquests turons i configuren una topografia força accidentada. L’erosió dels vessants
resulta afavorida per la gran inestabilitat dels substrats argilosos, que, en certes
circumstàncies de saturació hídrica – subfusió– poden originar despreniments i
esllavissades massives de terres. La desestabilització i el conseqüent retrocés dels
vessants ha donat lloc als espectaculars xaragalls (badlands) de parets verticals, com
a la riera de Gaià.

1.2. El clima
Per la seva situació geogràfica, Terrassa té un clima de règim mediterrani. Es caracteritza
per uns hiverns poc freds i amb poques pluges, per uns estius calorosos i secs, i pel fet
que a la primavera i la tardor és quan es registren les precipitacions més freqüents, que en
alguns casos poden esdevenir torrencials i provocar el desbordament de rius i rieres.

Figura 2. La Rambla de Terrassa durant la riuada del 25 de setembre del 1962.
Autor: Carles Duran. Font: Arxiu Municipal de Terrassa.

Sense deixar de banda els trets típicament mediterranis, el clima de l’àrea de Terrassa
presenta dos elements que li aporten una personalitat pròpia: la presència d’un relleu
proper i el poblament humà.
• Les muntanyes de la serra de l’Obac tenen una incidència que es fa palès bàsicament
en el règim pluviomètric. Aquest factor incideix en les precipitacions i proporciona una
variabilitat més alta, en comparació amb altres zones climàtiques del règim mediterrani.

21

Així, la geografia de la serra de l’Obac fa de barrera dels vents humits marítims, la qual
cosa es tradueix en un increment obvi de les precipitacions en relació a la plana. Al
mateix temps, i especialment durant la primavera i l’estiu, afavoreixen la formació de
nuvolositat de gènesi orogràfica i les precipitacions convectives associades. Al mateix
temps, el gradient altitudinal introduït pel relleu té una traducció en l’establiment d’un
moderat gradient tèrmic. Als alts relleus de la serralada Prelitoral la seva temperatura
serà menor, igual que a la zona de les Fonts, tot i que durant l’hivern queda afectada
pel fenomen d’inversió tèrmica.
• El factor d’illa tèrmica. La presència d’una extensa àrea urbana com la terrassenca
modifica les característiques tèrmiques originals i afavoreix el fenomen de l’illa de calor
urbana, propi de tota gran ciutat. Especialment durant la meitat freda de l’any i durant
les hores nocturnes, la temperatura mesurada a la ciutat és sempre lleugerament
superior a la de la plana no urbanitzada.
Com és lògic, el clima local de Terrassa està determinat, en darrera instància, pel règim de
tres elements: la temperatura, les precipitacions i els vents. Àngel Arisó (1982) va publicar
un dels primers estudis més complets per a la definició del clima de Terrassa, tot prenent
els registres de dades de la placeta de la Creu, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial (1965-1976) i els de la mateixa Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
a) La temperatura
En el clima mediterrani en general, i en el cas de Terrassa en concret, el règim tèrmic es
caracteritza per la presència d’uns estius càlids, per unes primaveres i tardors de força
variabilitat termomètrica i per uns hiverns moderadament freds, esquitxats per breus
episodis de fred intens.
La primavera egarenca sol ser llarga i variable. Les freqüents irrupcions d’aire fred en
capes altes de l’atmosfera es combinen amb les primeres irrupcions d’aire subtropical,
cada cop més habituals a mesura que avança l’estació. L’estiu sol entrar bruscament
i a partir del mes de juny hi pot haver les primeres onades de calor, amb posteriors
refredaments que tendeixen a suavitzar l’ambient. Durant els mesos de juliol i agost la
calor és forta, encara que a finals d’agost hi sol haver un cert refrescament, acompanyat
per freqüents episodis tempestuosos. Durant la tardor el descens de la temperatura és
regular, tot seguint les entrades d’aire polar que van tenint lloc, especialment a partir de
finals d’octubre, i que a finals de novembre ja poden venir acompanyades de les primeres
glaçades. L’hivern se sol caracteritzar per un desembre en què és freqüent l’arribada de
masses d’aire provinents de l’Atlàntic, amb vents de ponent o garbí, que suavitzen les
temperatures, però a finals de mes, pels voltants de Nadal, les temperatures tornen a
baixar. Al mes de gener és habitual l’establiment d’una àrea anticiclònica, que pot durar
setmanes senceres i que provoca l’absència de precipitacions i freqüents inversions
tèrmiques. Finalment, el febrer sol ser més variat i inestable; no hi són estranyes les
irrupcions d’aire d’origen polar o siberià.
b) La precipitació
Dins el clima mediterrani, la precipitació és un factor meteorològic de gran variabilitat,
tant territorialment com temporalment. En general, el règim de precipitació anual
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destaca per uns estius i hiverns força secs, una primavera amb pluges freqüents i no
gaire intenses, i uns finals d’estiu i de tardor en què les precipitacions poden assolir
una gran intensitat (Arisó, 1982).
Justament, el clima mediterrani explica que, a la tardor del 1962, concretament el
25 de setembre, la ciutat de Terrassa quedés sotmesa als efectes d’una gota freda
responsable de precipitacions intensíssimes de l’ordre de 225 mm en 24 hores, i
que varen acabar per provocar unes terribles inundacions que van arrasar la ciutat i
la conca del Besòs (figura 3). Les riuades no són més que una revinguda sobtada de
les aigües d’un riu o torrent, de durada més o menys llarga, que es produeixen com
a conseqüència de la combinació d’un terreny accidentat i amb un fort pendent, i la
caiguda en un breu període de temps de grans quantitats de precipitació que no poden
ser canalitzades.
Donades les condicions climàtiques i de relleu que afecten Terrassa, les riuades han
estat una constant al llarg de la història de la ciutat, com semblen corroborar les
referències a aquest fenomen ja des de l’època medieval. Foren especialment importants
les esdevingudes els anys 1865 i 1913; però, sobretot, la que ha quedat gravada en la
memòria col·lectiva dels terrassencs ha estat la mencionada del 1962.

Figura 3. Riuada del 25 de setembre del 1962, al seu pas per la riera de les Arenes.
Autor: Carles Duran. Font: Arxiu Municipal de Terrassa.

Les precipitacions en forma de neu, encara que no són habituals, tenen lloc cada dos o
tres anys; el cim de la Mola és el punt on la innivació assoleix la màxima durada.
c) Els vents
El règim dels vents requereix d’un estudi amb més profunditat, per la mateixa naturalesa
de la variable i l’absència de registres llargs i regulars. En general, però, a Terrassa i als
seus voltants hi predominen els vents de ponent i, en segon lloc, els vents de llevant, que
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són més humits i gairebé sempre aporten pluges. Els períodes més ventosos acostumen
a coincidir amb els canvis d’estació d’hivern a primavera i d’estiu a tardor.
Malgrat tot, no s’acostumen a registrar episodis de vent fort, molt lluny de les freqüents
mestralades i tramuntanades dels extrems del país.
Els mesos més ventosos són els de febrer i març i els de més calma els de novembre,
desembre i gener. El vent de llevant, a la tardor i a la primavera, impulsa masses d’aire
humit contra la serralada Prelitoral, fet que dóna lloc a la majoria de precipitacions;
mentre que, a l’estiu, la marinada actua sobre la depressió Prelitoral i afavoreix la
creació de núvols de tipus convectiu que, en condicions d’inestabilitat atmosfèrica,
provoquen precipitacions abundants, però curtes, més habituals a finals d’estiu. Aquest
fet explica el caràcter plujós que acostuma a tenir el mes d’agost.

1.3. La hidrografia i la xarxa hidrogràfica
El concepte de xarxa hidrogràfica designa conjunts de rius, de diferent importància, però
comunicats entre ells per una jerarquia de riu principal, afluents i subafluents, i que
constitueixen una determinada conca o vessant. A Catalunya es distingeixen tres xarxes
hidrogràfiques: la del Pirineu-Ebre, la del Pirineu-Mediterrani i la Mediterrània, pròpiament
dita.
En aquest marc, l’estudi del clima és bàsic per determinar els cabals dels rius (volum
d’aigua corrent expressada en m3/segon) i les seves variacions o fluctuacions al llarg de
l’any. L’altre factor bàsic és el relleu i l’estructura geològica del sòl, que ens expliquen el
recorregut superficial dels cursos d’aigua i les seves característiques o bé la circulació
subterrània. Atenent les característiques d’aquests elements, es dedueix que a la zona de
Terrassa no es poden constatar cursos fluvials permanents, sinó l’establiment de gairebé
dos-cents torrents i rieres, en un terme que té una superfície aproximada de 70,1 km2, i
de la presència d’aqüífers amb afloraments hídrics.
Observant un mapa de les rieres i torrents de Terrassa, se’n poden destacar els trets
següents (Verdaguer, 2000):
• El terme de Terrassa està solcat per una xarxa dendriforme de rieres i torrents que, amb
la capçalera a la serralada Prelitoral, es dirigeixen en direcció sud-oest cap a la vall
del Llobregat i en direcció sud-est cap a la vall del Ripoll, del qual en són tributaris els
torrents de llevant, com ara els de la Grípia o el de la Betzuca.
• La riera de les Arenes neix al coll d’Estenalles, sota el Montcau, i és la que té la conca
de recepció més àmplia. A la meitat superior rep les aigües que baixen de Sant Llorenç
del Munt i de la serra de les Pedritxes, i a la meitat inferior les del torrent de Can Palet.
En sortir de Terrassa, a l’alçada de les Fonts s’ajunta amb la riera del Palau i a partir
d’aquí s’anomena riera de Rubí, que aporta les seves aigües al Llobregat en arribar al
Papiol.
• La riera del Palau s’origina a la Moleta, i en altres temps entrava a Terrassa per l’actual
Rambla d’Ègara. Recollia les aigües del torrent de Vallparadís pel marge esquerre i les
dels torrents del Batlle, la Maurina i les Carbonelles pel marge dret.
24

• La riera de Gaià neix sota l’Obac i, amb un fort desnivell, recull les aigües que baixen
de les serres Llarga, del Troncó, de la Pineda i del Gall, a més de les aigües dels Caus.
En arribar a Can Gonteres rep aigües del torrent del Llor i es dirigeix cap a Viladecavalls
i Martorell, on es fon amb el riu Llobregat.
• A la plana s’hi produeix la confluència dels diferents torrents cap als cursos més
importants: les rieres de les Arenes, de Rubí, del Palau i la de Gaià.

Figura 4. Riera de les Arenes amb l’aparença més
habitual, en períodes de secada.
Autor: desconegut. Font: Arxiu Mina Pública d’Aigües
de Terrassa.

Respecte dels aqüífers –formacions geològiques subterrànies que absorbeixen l’aigua i
en permeten la circulació–, cal assenyalar que a Catalunya tenen una gran importància
en l’abastament d’aigua potable i en el subministrament de l’agricultura i la indústria;
representen el 35% del total dels recursos hídrics utilitzats al país. Els aqüífers poden
ser diferents segons la naturalesa i l’estructura de la roca: de tipus porós o granular
(materials no consolidats), de fissurats o càrstics (materials consolidats) i els mixts, que
tenen permeabilitat per la porositat i per fissuració.
El massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac té condicions per ser una zona
amb aqüífers. Els afloraments hídrics són escassos a la part alta dels massissos i més
abundants al tram baix, especialment a la part inferior del vessant septentrional, que
correspon a la comarca del Bages.
Especialment interessant és la surgència dels Caus d’en Guitart, ubicats al quilòmetre 7
de la carretera de Terrassa a Rellinars, que funciona amb intermitència. En èpoques d’alta
pluviositat, l’aigua brolla entre les fissures dels blocs del conglomerat que constitueix
25

els marges encinglerats del torrent. Els Caus sempre han esdevingut un indicador dels
nivells de les sequeres que Terrassa ha patit al llarg de la seva història i una atracció
naturalista per als pobladors d’aquestes contrades. Al seu costat, però, existeixen altres
fonts i brolladors intermitents.

Figura 5. Font intermitent dels Caus. Visita de la Junta de Govern de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa (1932-1934).
D’esquerra a dreta (primer grup): Antoni Pous Roca, Joan Surralles Oliveras i Francesc Comas Singla, (segon grup)
Lluís Amat Roumens, Marian Galí Guix i Joan Bosch Roig.
Autor: desconegut. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

A la plana, a la llera de les rieres s’hi troben aqüífers subalvis i una sèrie de fonts, com la
de la Grípia, la de les Canyes o la de l’Espardenyera, i, en ple torrent de Vallparadís, les
del Tintorer i de l’Apotecari. El volum d’aigua de la hidrologia i la xarxa hidrogràfica de
les rodalies de Terrassa no sempre ha estat capaç de fer front a les necessitats dels seus
pobladors. Un fet que, amb el creixement demogràfic i el desenvolupament del fenomen
industrial, obligarà els terrassencs a buscar al riu Llobregat l’aigua que necessitaven
(vegeu la figura 6).

Figura 6. Construcció de la canonada de 700 mm de les instal·lacions de captació d’Abrera, a Can Boada, per portar
el subministrament d’aigua des del riu Llobregat fins a Terrassa, el 1971 (fotografia esquerra) i canonada 2 d’Abrera,
de 450/400 mm, sobre el pont de la riera de Sanahuja (Ullastrell), l’any 1964 (fotografia dreta).
Autor: desconegut. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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1.4. La vegetació
La vegetació de la zona de Terrassa ha estat alterada des de sempre per l’activitat
humana.
L’alteració dels boscos per a la seva explotació ha estat poc intensa. Però l’activitat agrícola,
i posteriorment la industrial i urbana, han modificat substancialment la vegetació de la
zona (Història de Terrassa, 1987). Fins al punt que han provocat la introducció d’espècies
alienes a la vegetació climàtica.
El creixement urbà ha originat una pèrdua d’espais boscosos i agrícoles. Però, per altra
banda, la transformació de l’activitat econòmica ha portat a l’abandonament de les
explotacions agrícoles i la transformació del paisatge.
En l’àmbit de Terrassa s’hi desenvolupen una gran varietat de comunitats vegetals:
• L’alzinar amb marfull típic de l’estatge inferior, i que ha estat substituït parcialment per
pinedes de pi blanc.
• L’alzinar muntanyenc, que es barreja amb el pi roig, amb el boix com l’espècie típica
del sotabosc, a les zones més altes.
• Les pinedes de pi blanc es troben a la plana, tot convivint amb camps de conreu.
• Els boscos de ribera, amb arbres caducifolis i amb el sotabosc d’esbarzers i heures,
dibuixen una estreta galeria resseguint els torrents i les rieres.
• Les garrigues es desenvolupen en talussos de vies, terrenys agrícoles abandonats i
parcel·les desforestades, i només assoleixen l’estrat arbustiu.
• Els camps de blat i altres cereals, d’oliveres, les vinyes i els ametllers són les espècies
predominants i més conreades, tot i la constant disminució d’extensions explotades.
• Els fons de les valls i les vores de les rieres han estat explotades com a horts; actualment
han adoptat un caire més familiar i, en alguns casos, lúdic.

Figura 7. Imatge del torrent de Vallparadís, amb la típica ocupació de conreus l’any 1890. Al fons s’aprecia la xemeneia
de la fàbrica Guardiola, les esglésies de Sant Pere i el castell de Vallparadís.
Autor: desconegut. Font: Fons Ragon, de la Biblioteca Central de Terrassa, Ajuntament de Terrassa.
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1.5. La fauna
Actualment, la pressió de l’activitat humana fa que sigui la part menys visible dels
ecosistemes. Pel que fa als mamífers, el bosc mediterrani acull espècies com l’eriçó, el
toixó, el gat mesquer o les rates, entre d’altres. A les garrigues i camps també poden habitarhi la guineu, la mostela, el conill o el ratolí de camp. Però l’espècie que més ha proliferat
en els darrers anys és el senglar, que ha arribat a endinsar-se a zones urbanitzades.
En relació amb els amfibis, els podem trobar en fonts, basses i estanys no contaminats i
els més destacats són el tritó comú i diferents menes de gripaus i granotes. Els rèptils són
habituals de les zones rupícoles i alguns habiten àrees pròpies del medi urbà, com ara els
dragons, les sargantanes i els llangardaixos. Les serps verdes i els escurçons, més típics de
medis boscosos, no són tan freqüents. Finalment, pel que fa referència a les aus, a l’entorn
de Terrassa s’han observat 25 espècies d’ocells que poden ser espècies sedentàries, com
la garsa, la mallerenga blava o els pardals, o d’estada estival, com els falciots, les orenetes
o les puputs.

1.6. La població i l’activitat econòmica
Les primeres mostres d’activitat humana de la zona terrassenca són de l’època del
neolític.
Els primers pobladors se situen al massís de Sant Llorenç del Munt, cap al quart mil·lenni
abans de Crist, i posteriorment la població s’expandeix per la plana. Al llarg del temps, se
succeeixen diverses èpoques i cultures, de les quals en destaca el poblat ibèric d’Egosa.
Posteriorment, l’Ègara romana té població instal·lada en una estructura urbana, més enllà
de la zona de Sant Pere i amb vil·les rurals. A l’època visigòtica, entre els segles V i VII,
apareix el bisbat d’Ègara. Aquest fet és indicador de la importància de la ciutat, que la
conquesta musulmana destrueix (Història de Terrassa, 1987).
En època medieval, la població de la zona s’organitza en diversos centres, en què el castell
de Terrassa fa principalment la funció de centre de poder en una societat feudal i agrària.
Al segle XIII, el castell comença a prendre importància. Amb el fogatge del 1359, la vila
de Terrassa i el seu terme tenen uns 280 focs (llars habitades). L’afectació de les pestes de
mitjan segle XIV fa que al 1385 la població hagués baixat a 198 focs. Però el nivell més
baix arriba a finals del segle XV, amb 144 focs.
Al segle XVI, Terrassa va registrar un important creixement demogràfic i econòmic. Amb
el temps l’organització de la població se separa en els dos nuclis més importants, l’un al
voltant del castell palau i l’altre a l’entorn de Sant Pere. Quantitativament, la població a
mitjans de segle arriba als 352 focs, aquest creixement es manté al llarg d’un segle fins a
gairebé doblar-se el següent. En aquest període, el desenvolupament de la indústria tèxtil,
fonamentalment llanera, esdevé un actiu important per a l’economia local.
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S’entra al segle XVIII amb una població de 1.835 habitants i amb una important industria
llanera basada en unes relacions de producció precoçment capitalista. A banda d’una
important activitat agrícola, basada en el conreu i els productes derivats propis d’una
climatologia mediterrània, l’activitat tèxtil es mantindrà fins a la segona meitat del segle
XX i se significa com el principal actiu comercial i econòmic de la ciutat.
A finals del segle XVIII la població de Terrassa sobrepassa els 4.000 habitants, però a
mitjans del XIX ja supera els 10.000. Aquest creixement encara serà més important a
finals del XIX i començaments del XX. El 1800 el poble de Sant Pere se segregava de
Terrassa i, a tots els efectes, constituïen dos municipis independents. Un segle més tard,
el 1904, una part de Sant Pere s’agrega a Terrassa, fet que contribueix a l’augment de la
població.
El creixement demogràfic es manté durant el segle XX, a causa dels corrents migratoris.
L’estructura de la ciutat es ressent d’aquest ràpid creixement, en què s’urbanitzen torrents i
rieres sense el planejament que requereixen. Aquest creixement, amb alguns alts i baixos,
fa que Terrassa arribi al 2010 amb més de 210.000 habitants (figura 9).

Figura 8. Camps de conreu als límits de la ciutat, l’any 1910. Al fons, l’empresa tèxtil de l’Anònima. Actualment aquest
indret correspon a la cruïlla dels carrers d’Arquímedes i el de Martín Díez.
Autor: desconegut. Font: Fons Ragon de la Biblioteca Central de Terrassa, Ajuntament de Terrassa.
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La indústria tèxtil del segle XVIII es desenvolupa i mecanitza al llarg del segle XIX, per
esdevenir un gran motor econòmic fins a finals del segle XX. La geografia de la zona
de Terrassa, sense els recursos energètics que requereix i allunyada dels cursos fluvials,
condiciona l’estructura industrial, però no és impediment per aturar el desenvolupament
industrial. La crisi de la indústria tèxtil del darrer quart del segle XX farà reorientar Terrassa
cap a una nova indústria i cap al sector de serveis.

Figura 9. Quadre que il·lustra l’evolució de la població egarenca entre el 1717 i el 2010.
Font: Història de Terrassa (1987) i Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
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2. L’OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA A
CATALUNYA I A TERRASSA
2.1. Les observacions meteorològiques a Catalunya
L’estudi i observació dels fenòmens atmosfèrics ha estat sempre un element d’especial
atenció per a la humanitat. Aspectes tan primordials com el rendiment agrícola o la
disponibilitat d’aigua corrent per a la població depenen directament dels condicionants
meteorològics i determinen fortament la pròpia subsistència i el creixement d’una
societat.
Des del segle XVIII, vinculada al fenomen de la il·lustració, la ciència va intentar conèixer
amb detall els mecanismes meteorològics mitjançant l’observació precisa dels seus
elements. Així varen aparèixer els primers instruments de mesurament, que intentaven
quantificar tot allò que fins aleshores era una apreciació qualitativa.
Al nostre país, les primeres observacions meteorològiques conegudes i sistemàtiques les
va realitzar el doctor Francesc Salvà i Campillo. Durant quaranta-vuit anys, de 1780 a
1827 va realitzar observacions diàries de l’estat de l’atmosfera amb instruments instal·lats
al seu domicili, al carrer de Petritxol de Barcelona. Les variables que mesurava eren la
temperatura de l’aire, la pressió atmosfèrica, el règim de vents, l’estat de l’atmosfera
i la humitat relativa de l’aire. Amb aquestes observacions, Salvà pretenia analitzar els
elements atmosfèrics com a precursors dels símptomes de malalties o epidèmies que
afectaven la societat barcelonina de l’època. La seva tasca la va continuar un dels seus
deixebles, Pere Vieta i Gibert, entre 1827 i 1854, i posteriorment J. R. Campaner, aquest
fins al 1876. També hi ha constància d’altres poblacions on es realitzaren observacions
meteorològiques, com per exemple Balaguer, amb dades entre 1862 i 1868, VilertBanyoles (des del 1867), Tortosa (des del 1880), Igualada (des del 1881) o Mataró (des
del 1884).
Aquestes iniciatives, però, tenien un caràcter puntual, impulsades sovint per entitats
privades o persones il·lustrades i no obeïen a cap idea preconcebuda per les institucions
públiques de l’època. Només a mitjans del segle XIX, l’Observatorio de Madrid va intentar
la creació d’una incipient xarxa d’observatoris, i d’aquesta iniciativa en sortí la creació de
l’observatori de la Universitat de Barcelona. Però no fou fins a la darrera dècada del segle
XIX quan es creà una veritable xarxa d’observatoris que cobria el territori català i les illes
Balears. Aquesta xarxa (Red Meteorológica de Cataluña y Baleares) fou creada l’any 1895
per Hermenegildo Gorría, director de la Granja Experimental de Barcelona, depenent de
la Diputació Provincial de Barcelona. L’objectiu de les estacions meteorològiques que
integraven la xarxa era no només observar els elements del temps, sinó també aquelles
característiques que fan referència a l’agricultura: observacions fenològiques, fenòmens
observats en els animals i en les plantes útils, feines del camp, característiques de les
collites... Cada estació estava dotada d’un pluviòmetre, un baròmetre i un termòmetre
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del sistema Six; se seguia una mateixa metodologia d’observació i les observacions es
remetien mensualment a la seu central de la Granja Experimental, on s’elaborava un
butlletí de periodicitat mensual. Així, la xarxa que l’any 1895 reunia uns dotze punts
d’observació passà a tenir-ne una cinquantena al tombant de segle, gràcies, en bona part,
a l’impuls que es produí amb l’arribada d’Eduard Fontserè, l’any 1898.
Malgrat l’esforç per a la creació de la xarxa, les dificultats econòmiques de la institució
impediren la seva consolidació i ampliació. Afortunadament, però, Rafael Patxot, conegut
mecenes i observador de l’Observatori Català de Sant Feliu de Guíxols, va recollir el
testimoni i el repte de continuar els treballs, tot creant la Xarxa Pluviomètrica Catalana.
Sota el seu mecenatge la xarxa es va anar enfortint fins a assolir un gens menyspreable
nombre d’una seixantena d’estacions a finals de la dècada de 1910. En aquest context,
l’any 1910 es fundà la Sociedad Astronómica de Barcelona, una entitat que cercava la
divulgació popular de les ciències astronòmica i meteorològica. Un any més tard, es feu
càrrec de la xarxa impulsada per Patxot, i juntament amb la col·laboració de l’Observatorio
Central Meteorológico va ampliar el nombre d’observatoris fins als 224 a finals del
1918, una bona part dels quals eren exclusivament pluviomètrics (Prohom, 2006). Al
començament de la dècada de 1920, nous problemes de finançament varen forçar la
dissolució de l’entitat, però la creació per part de la Mancomunitat de Catalunya del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’any 1921, va impedir l’estroncament de la
xarxa ja creada. Durant els seus divuit anys de vida, l’antic Servei va donar un impuls
extraordinari a la meteorologia a Catalunya i, amb alguns dels seus treballs, de gran valor
científic, va adquirir un important prestigi internacional. A través de les “Notes d’Estudi”
es publicaren els reculls pluviomètrics dels observatoris catalans, prop de 350 a finals
del 1934, i la seva activitat es va mantenir fins a l’entrada de les tropes franquistes a
Barcelona, el gener de 1939 L’SMC va quedar suprimit l’agost d’aquell mateix any i tot el
fons material i documental fou confiscat i va passar a formar part del fons documental del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), depenent del Ministeri de l’Aire. Des d’aleshores,
el manteniment i l’ampliació de la xarxa oficial d’estacions meteorològiques passà a
dependre completament i exclusivament del SMN i dels seus centres territorials. Per al
cas català, les estacions es distribuïren en dues xarxes i dos centres, a Saragossa les
estacions localitzades a la conca de l’Ebre i a Barcelona les dels Pirineus Orientals (o
conques internes). Després del descens en el nombre d’estacions, vinculat al període de
la Guerra Civil i de la postguerra, aquest nombre anà augmentant progressivament, amb
un màxim, pels volts de la dècada de 1980, quan el nombre d’estacions s’apropà a les
350, majoritàriament pluviomètriques i de les quals unes 200 realitzaven observacions
termomètriques. L’any 1978 es reestructurà l’antic SMN, que va passar a denominar-se
Instituto Nacional de Meteorología (INM) i, amb el temps, l’àmbit d’actuació dels diferents
centres territorials s’adaptà a la divisió administrativa de les comunitats autònomes.
L’INM va continuar exercint fins als nostres dies la coordinació de la xarxa d’estacions
meteorològiques, majoritàriament de gestió manual.
Paral·lelament, amb la consolidació de la democràcia i l’ampliació de l’autogovern català,
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l’any 1996 el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va crear el Servei de
Meteorologia de Catalunya i l’any 2001 se’l va dotar de personalitat jurídica, amb la Llei
de meteorologia, i recuperant el nom oficial previ a la seva abolició, l’any 1939. Amb el
restabliment del nou SMC es creà la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat
de Catalunya (XEMEC), a la qual s’integra la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques
Automàtiques) que disposa, l’any 2009, de 165 punts de mesurament de diferents variables
meteorològiques. Precisament va ser durant la dècada dels noranta del segle passat quan
el territori va començar a disposar d’estacions meteorològiques de tipus automàtic, amb
nous punts de mesurament o amb l’automatització de les estacions situades a indrets
on ja n’hi havia per a l’observació de tipus manual. En conseqüència, a començaments
d’aquest segle XXI, el territori català s’acosta a les 500 estacions meteorològiques oficials,
de les quals gairebé la meitat són de tipus automàtic (Martín-Vide et al., 2010).

2.2. Les observacions meteorològiques a Terrassa,

1895-2010

2.2.1. Joan Cadevall i Diars, primer observador terrassenc (1895-1900)
Les primeres observacions conegudes realitzades des de la ciutat de Terrassa es remunten
a l’any 1895, lligades a la iniciativa de la Granja Experimental de Barcelona. Com ja s’ha
dit anteriorment, aquell any la Diputació Provincial de Barcelona impulsà la creació de la
Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears i es va determinar la creació d’un observatori
a la ciutat. En la majoria dels casos, la direcció de la Granja intentava cercar ubicacions
adients per a l’observació meteorològica, i institucions que per les seves característiques
tinguessin sensibilitat envers els seus objectius. També se cercaven observadors amb una
mínima formació i predisposició per a la realització de les tasques associades a l’observació,
per tal de garantir que aquestes es fessin d’una manera metòdica, regular i amb uns mínims
de qualitat. Per aquest motiu, les primeres observacions meteorològiques a Terrassa foren
encomanades al Dr. Joan Cadevall i Diars, reconegut naturalista i botànic terrassenc, el
qual era l’any 1895 director del Reial Col·legi Terrassenc –que més endavant, l’any 1901 es
convertí en l’actual Escola Pia de Terrassa–. Les observacions es feien, molt probablement,
des d’alguna dependència del mateix col·legi, sense que se’n pugui saber amb exactitud
la ubicació. Malgrat tot, sí que s’ha pogut determinar que una part de l’instrumental
estava instal·lat a l’interior d’alguna gàbia o caseta meteorològica, per tal d’aïllar-lo de
la irradiació i de les inclemències del temps. Les observacions s’inicien el novembre de
1895 i durant gairebé cinc anys es mantenen sense cap interrupció, concretament fins al
gener del 1900. Durant aquest període de gairebé cinc anys, l’observador oficial és el Dr.
Cadevall, que realitza dues observacions meteorològiques diàries, a les 09.00 hores i a les
15.00 hores, en què pren nota dels registres de diferents variables: pressió atmosfèrica,
temperatura, direcció i força del vent (de manera qualitativa) i meteors. També diàriament
recull la temperatura màxima i la mínima del dia, la precipitació acumulada en vint-iquatre hores i la pèrdua d’aigua per evaporació (aquesta darrera dada, des de l’octubre del
1896). Paral·lelament també fa observacions fenològiques, com per exemple l’anotació
de les dates de les primeres fulles, de la floració, la maduració dels fruits i la defoliació
de diverses espècies vegetals. Igualment, fa precises descripcions de l’estat sanitari de
la població, de la nosografia animal i vegetal (és a dir, les malalties que els afectaven)
i d’aspectes culturals –en especial, de l’estat de les collites–. Tota aquesta informació
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era transcrita en un full pautat que prèviament enviava la Granja Experimental als seus
observadors. Un cop finalitzat cada mes, l’observador reenviava a la seu de la Granja el
full degudament omplert amb les anotacions. Afortunadament, els fulls originals s’han
pogut conservar fins avui, i formen part del Fons Històric del Servei Meteorològic de
Catalunya, que es conserva a l’arxiu de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (FHSMC, caixa
número SMC-211-D/32-37). Les figures 10 i 11 mostren alguns exemples dels diferents
formats dels fulls d’observacions.

Figura 10. Primer full d’observacions meteorològiques de l’estació meteorològica de Terrassa,
corresponent al mes de novembre del 1895; Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears.
Font: FHSMC, SMC-211-D/32.
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Figura 11. Full d’observacions meteorològiques de l’estació meteorològica de Terrassa, corresponent al mes de
novembre del 1896; Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears.
Font: FHSMC, SMC-211-D/33.
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De l’anàlisi detallada dels fulls d’observacions es pot determinar que el Dr. Cadevall era un
molt bon observador i que mirava de descriure amb detall qualsevol aspecte lligat a l’estat
de l’atmosfera. Així, al full d’observacions de l’abril del 1896 hi escriu: “Por efecto de la
pertinaz sequía presentan los sembrados lastimoso aspecto, hasta el punto que algunos
cereales no llegarán á la florescencia y en todos será escasa é imperfecta la granazón.”
Igualment deixa constància de qualsevol fenomen remarcable, com ara els dies que Sant
Llorenç del Munt apareix nevat, o d’incidències en l’observació, com la que apareix el
dia 19 de desembre de 1899, quan fa constar: “No puede precisarse la cantidad de
lluvia caída por haberse encontrado por la mañana el pluviómetro lleno y con señales
manifiestas de haberse derramado una cantidad indeterminada de agua.”
2.2.2. La continuïtat de les observacions per part dels escolapis (1903-1919)
Després d’uns anys en què les observacions sembla que queden interrompudes, es
reprenen l’octubre de 1903, aparentment des de la mateixa ubicació, al centre escolar que
ja s’anomena Col·legi de les Escoles Pies. Es fa càrrec de les observacions Espiridió Duran,
escolapi de la congregació, i l’observatori veu com augmenta el nombre d’observacions
i d’instruments. Per exemple, s’hi instal·la un psicròmetre, aparell destinat a mesurar la
humitat relativa, i s’amplien les observacions sense instruments, afegint anotacions de
l’estat del cel, és a dir, la cobertura i la tipologia dels núvols. D’especial interès és l’apartat
afegit que figura als nous fulls d’observació: l’estudi especial de les tempestes. En aquesta
secció es descriu amb detall tot allò relacionat amb cada episodi de tempesta: inici, final,
hora del màxim, presència o no de llamps i de calamarsa o pedra, velocitat i direcció del
vent, etc. (figura 12.) L’objectiu era tenir el màxim d’informació sobre la tipologia d’aquest
fenomen i determinar possibles comportaments habituals, que permetessin d’establir una
previsió.

Figura 12. Apartat destinat a l’estudi de les tempestes que apareixia al
revers del full d’observacions meteorològiques del novembre del 1903;
Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears, Diputació Provincial de
Barcelona. Font: FHSMC, SMC-211-D/38.
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Durant dos anys, els compresos entre l’octubre de 1903 i l’octubre de 1905, s’envien
regularment els fulls d’observació a la seu de la Granja Experimental de Barcelona.
Malauradament, però, les dificultats econòmiques per les quals passava la Diputació
Provincial van fer que la xarxa que coordinava no pogués tenir continuïtat. Per aquest
motiu no es conserven al fons de l’antic SMC més fulls d’observacions. Malgrat tot, no es
pot descartar que es continuessin realitzant observacions.
No serà fins una dècada més tard quan es torna a tenir constància d’observacions realitzades
des del col·legi de les Escoles Pies, a partir del 1916 (Febrer, 1930). La creació el 1910
de la Societat Astronòmica de Barcelona (SAB) i la determinació per a la creació d’una
nova xarxa d’observatoris va permetre que antigues estacions meteorològiques que havien
interromput les observacions reprenguessin la seva activitat. Així fou com la direcció de la
SAB es va posar en contacte novament amb les Escoles Pies terrassenques, i concretament
amb Antoni Bargalló, per tal que es reiniciessin les observacions (FHSMC, 301-G/001106). Així fou com se li envià un pluviòmetre model Hellmann, que fou instal·lat en un
hort proper a l’edifici central de les escoles, i a una altura d’1,5 m respecte del nivell del
terra. Aparentment, les observacions es limitaren al mesurament de la precipitació i dels
meteors (pluja, neu, calamarsa i altres) i les dades s’enviaven cada mes a la seu de la
SAB, mitjançant una targeta postal pautada especialment amb aquest objectiu.
Aquestes dades servien per elaborar els butlletins que regularment publicava la Societat.
Malauradament, però, només s’han pogut conservar els totals mensuals corresponents al
període comprès entre l’octubre de 1916 i el gener de 1919, que també foren recopilats a
l’obra Atles pluviomètric de Catalunya, de Joaquim Febrer (Febrer, 1930).
2.2.3. L’estació de la colònia sanatori de Torrebonica (1933-1957)
Amb la interrupció de les observacions a les Escoles Pies, l’any 1919, Terrassa havia
quedat aparentment sense cap estació meteorològica oficial (després ja veurem que no
fou així gràcies a les observacions que es realitzaren des de la Mina Pública d’Aigües de
Terrassa). La creació, l’any 1921, del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per part de
la Mancomunitat de Catalunya va permetre reprendre de nou la tasca de gestió i ampliació
de la xarxa d’estacions meteorològiques al país. Gràcies al seu impuls, l’any 1933 l’SMC
va decidir instal·lar una nova estació a la colònia sanatori de Torrebonica, ubicada uns dos
quilòmetres a l’est del centre de la ciutat. Aquest centre, creat l’any 1911 i àmpliament
reformat el 1922, tenia com a objectiu la lluita contra la tuberculosi i es convertí aviat
en un sanatori de referència a tot l’Estat. Posteriorment també es convertí en una colònia
agrícola. Tot i que es desconeix la ubicació exacta de l’estació, molt probablement estaria
instal·lada en un camp o horta propera a la finca. Estava dotada de l’instrumental següent
(FHSMC, 416-DM):
• un pluviòmetre model Hellmann, amb la boca superior a 1,42 m del nivell del terra i
proveta adjunta, fabricat per Torrero i Mas;
• un termòmetre de màxima i mínima, i
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• un psicròmetre per mesurar la humitat relativa de l’aire.
La figura 13 mostra un exemple de les targetes pluviomètriques que s’enviaven cada mes
a la seu central de l’SMC, al carrer del Comte d’Urgell de Barcelona i que es conserven
a l’arxiu de la delegació territorial a Catalunya de l’Agència Estatal de Meteorologia
(Aemet).
L’encarregat de realitzar les observacions era l’administrador del centre durant el període
anterior a la Guerra Civil i, posteriorment, ho fou l’encarregat de la finca, el senyor Lluís
Maria Marrugat i Mir. Precisament el conflicte bèl·lic va implicar que durant uns mesos
no es realitzessin observacions, concretament entre el setembre del 1938 i el desembre
del 1939, i que la gestió de l’estació passés a mans del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) un cop l’SMC fou abolit.
Després de vint-i-cinc anys realitzant observacions, l’estació meteorològica de Torrebonica
deixà de funcionar el maig del 1957 (o aquesta és la data de la darrera targeta que es
conserva).

Figura 13. Targeta pluviomètrica corresponent a les observacions realitzades a la Colònia Social Antituberculosa de
Torrebonica l’agost del 1937.
Font: Arxiu de la Delegació Territorial a Catalunya de l’Aemet.

2.2.4. Les observacions actuals
Després de gairebé deu anys sense un observatori oficial a Terrassa, el desembre del 1964
es posà en funcionament una nova estació meteorològica, que tornava a estar emplaçada
al centre de la ciutat, i més concretament a la placeta de la Creu, al barri de Sant Pere. Des
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d’aquesta nova ubicació el seu observador, Josep M. Gibert i Vives, inicià les anotacions
diàries de precipitacions i de temperatures extremes (temperatures màxima i mínima) i
de manera progressiva hi anà afegint noves mesures. Aquesta estació es mantingué en
activitat fins al gener del 1996.
Paral·lelament, l’any 1974 una nova estació meteorològica va entrar en funcionament a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (de la Universitat Politècnica de Catalunya,
UPC), ubicada aproximadament uns 900 m cap al sud-est respecte de l’emplaçament
anterior. Les observacions anaven a càrrec dels professors i investigadors de l’Escola, els
quals realitzaren observacions regulars fins a l’any 1982. L’any 1996 es reprengueren les
observacions des del mateix punt i es mantenen fins a l’actualitat, amb el mateix senyor
Gibert com a encarregat, el qual hi traspassà la seva activitat des de la referida ubicació
de la placeta de la Creu. La dotació de l’estació és força completa i està instal·lada a
dos nivells. Al terrat de l’Escola (a uns 20 m d’altura sobre el terra) s’hi troben ubicats
el pluviòmetre Hellmann, el pluviògraf de sifó, l’heliògraf segons Campbell-Stokes i un
piranòmetre. Al pati i sobre gespa natural hi ha instal·lada la gàbia meteorològica de tipus
Stevenson i al seu interior els termòmetres de màxima i mínima, psicròmetre, evaporímetre
de Piché i termohigrògraf.

Figura 14. Pluviòmetre Hellmann (dreta) i pluviògraf
de sifó (esquerra) instal·lats al terrat de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa.
Font: Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). Servei
Meteorològic de Catalunya.

Figura 15. Abric meteorològic instal·lat al pati de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Terrassa.
Font: Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM). Servei
Meteorològic de Catalunya.

Finalment, dues estacions més estan en funcionament des del tombant de segle. Des de
l’abril del 2000, l’Ajuntament de Terrassa ha instal·lat al Parc de Vallparadís una estació
meteorològica automàtica que realitza mesures cada quinze minuts de tot un seguit de
variables: temperatura, humitat relativa, velocitat i direcció del vent, irradiància global i
precipitació. Paral·lelament, i des del 2003, una estació termopluviomètrica manual està
en funcionament al nucli de les Fonts.
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En aquest capítol s’ha fet un repàs de les diferents estacions meteorològiques oficials
que han estat en funcionament a la ciutat de Terrassa des de finals del segle XIX. Com
s’ha pogut comprovar, el ventall d’institucions que han impulsat i gestionat les diferents
estacions és molt ampli, des d’institucions privades, com la Societat Astronòmica de
Barcelona, a organismes públics, com l’Instituto Nacional de Meteorología (actualment,
Agencia Estatal de Meteorología) o el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest fet, en
bona part fruit de la realitat històrica del país, farcida de conflictes polítics i bèl·lics, no
ha permès que una única institució hagi pogut estar al capdavant de la gestió de la xarxa
d’observatoris meteorològics des d’un bon començament. La conseqüència és un autèntic
mosaic de punts d’observació i de sèries meteorològiques, i la presència constant de
períodes sense mesures.

Figura 16. Emplaçament de les estacions meteorològiques oficials a Terrassa, indicant el període en què han estat
en funcionament.
Font: elaboració pròpia i ortofotomapa 1:25.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya).

Aquesta situació ha comportat, des del punt de vista dels estudis climatològics, un gran
entrebanc, atès que extreure informació sobre com ha evolucionat el clima a Terrassa
esdevé una tasca força complexa. Canvis d’emplaçament, com el que es va esdevenir de
les Escoles Pies a la colònia de Torrebonica, suposen el pas d’un entorn plenament urbà
(per bé que menys dens que l’actual), a un entorn eminentment agrícola. Aquest canvi
necessàriament ha de tenir un impacte sobre els registres meteorològics, i en especial
sobre la temperatura. Per altra banda, la presència constant de llacunes i salts temporals
dificulta l’anàlisi de tendències o d’episodis de temps extrem.
Afortunadament, però, Terrassa disposa d’altres punts de mesurament que han esdevingut
gairebé inèdits i desconeguts per als organismes oficials i que durant prop de cent anys
han mesurat l’estat del temps sense grans canvis d’ubicació i amb una àmplia completesa
temporal. Estem parlant de les observacions que va impulsar la Mina Pública d’Aigües de
Terrassa i que esdevenen una autèntica joia climàtica.
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3. L’OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA
IMPULSADA DES DE MINA PÚBLICA
D’AIGÜES DE TERRASSA
Avançat el segle XIX, i coincidint amb el creixement econòmic lligat a la industrialització
i a l’augment de la població, la demanda de recursos i matèries primeres es féu cada
cop més imperiosa. Entre les necessitats més importants, la gestió dels recursos hídrics
va esdevenir un element de marcada importància, atès que calia assegurar l’abastiment
d’aigua per a la població, l’agricultura i la indústria. Així va ser com varen néixer les
primeres societats d’aigües, com la Societat de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa, l’any
1842.

3.1. La institució i les observacions meteorològiques
El 17 de març de 1842, a la sala de plens de l’Ajuntament, es va constituir la Sociedad
de la Mina Pública de la Villa de Tarrasa. En els seus inicis, la nova companyia es va
centrar a aportar un nou subministrament d’aigua per a la ciutat de Terrassa, partint,
primerament, de la construcció d’una mina pública.
Al tombant del segle XIX, quan Terrassa tenia una població de més de 15.000 habitants i
una xarxa de mines complexa, té lloc la primera expansió de la Societat. En aquests anys,
la distribució d’aigua a la ciutat estava repartida en diverses companyies o particulars,
amb les seves pròpies mines i xarxes de distribució. L’adquisició de la mina Matalonga
va lligada al projecte de construcció del pantà de la Xuriguera. Amb aquesta nova font de
reserva d’aigua, la ciutat s’assegurava el subministrament per al futur més immediat. El
control d’aquesta infraestructura i el desenvolupament social, científic i cultural de finals
del segle XX es poden considerar els factors principals per a la instal·lació de la primera
estació meteorològica de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa. A partir del 1902, quan
entra en funcionament el pantà, una de les funcions de l’encarregat del pantà va ser la de
recollir i registrar les dades meteorològiques. Amb aquella primera estació, bàsicament es
controlaven l’evaporació de l’aigua i la pluviometria, factors que incidien directament en
la reserva d’aigua del pantà.
Aquesta voluntat de coneixement i control també va comportar que a la seu social de la
Societat, on es rebia l’aigua de les mines per a ser distribuïda, s’hi instal·lés primerament
un pluviòmetre i, anys més tard, una estació meteorològica més completa.
Les instal·lacions de la seu social de la Mina es van renovar als anys vint del segle XX, amb
els nous clarificadors, i l’estació meteorològica també es va actualitzar.
En aquelles dècades, per la necessitat de trobar noves fonts de subministrament d’aigua
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que requeria el desenvolupament de la ciutat, es van realitzar prospeccions per a un
pou de fins a 500 m de profunditat. Els resultats negatius del sondeig van fer dirigir
els objectius de Mina Pública d’Aigües de Terrassa cap a la portada d’aigües del riu
Llobregat, com l’única solució per al subministrament de la ciutat. Al començament dels
anys quaranta es van iniciar els treballs per realitzar el projecte de portada d’aigua del riu
Llobregat, aprovat el 1934.
Al 1943 arriba l’aigua del riu Llobregat i es tanca una etapa de cerca i carestia constants,
i se n’obre una de nova, la consolidació de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa com
la companyia d’aigües de la ciutat. Malgrat la nova font de subministrament, la falta
de regulació del cabal del riu també va comportar períodes de restriccions. A les noves
instal·lacions d’Abrera també es va instal·lar una sèrie d’aparells de mesurament de dades
meteorològiques.
Amb el pluviòmetre a la vora del riu Llobregat, la companyia mantenia un registre de dades
meteorològiques al seu punt principal de captació. Aquesta estructura es va completar
amb el pluviòmetre de les instal·lacions d’Aigües de Matadepera.
A finals del segle XX, amb la voluntat de millorar els registres de dades mesurades i de
donar resposta a les sol·licituds d’informació de dades meteorològiques externes, es va
renovar totalment l’estació meteorològica de la seu social del carrer de la Societat, amb la
instal·lació d’una estació automàtica.
En els anys d’existència d’Aigües de Terrassa, la companyia ha tingut la inquietud de
mantenir els seus registres de dades meteorològiques a les fonts de subministrament
(el pantà de la Xuriguera, la seu social de Terrassa, la planta de potabilització aigües
d’Abrera i la seu de Matadepera). D’aquesta forma s’ha aconseguit tenir el registre continu
de pluviometria més important de Terrassa. Als apartats següents se n’analitzaran les
característiques amb més detall.

3.2. Les observacions meteorològiques al pantà de la Xuriguera
(1902-1947)
La gestió de l’aigua té un estret lligam amb el funcionament del cicle hidrològic i, en
especial, amb un dels seus elements: la quantitat d’aigua que entra en el sistema i el
seu règim anual. Aquest element no va restar al marge dels coneixements dels gestors
de la Mina i de seguida s’adonaren de la necessitat de tenir un bon coneixement de les
característiques de la precipitació dins de l’àrea de proveïment del pantà, tant pel que fa
a la seva distribució anual com a la quantitat total anual.
Així fou com, amb la construcció del pantà de la Xuriguera, que s’inicià l’any 1899 i
culminà el 1902 (Pastallé i Solé, 2002), també s’iniciaren les primeres observacions
meteorològiques. La primera observació de la qual es té constància correspon a l’1 de
juny del 1902 i es limita al mesurament de tres variables: l’evaporació en 24 hores, la
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pressió atmosfèrica i la temperatura preses en un moment donat del dia, probablement al
matí (figura 17). En els mesos posteriors, a partir de l’1 de gener del 1903, es concreta
el mesurament de la temperatura, anotant la temperatura màxima i mínima diàries,
observació que es mantingué fins a finals del 1905, juntament amb les dues anteriors.
Aquest primer període d’observacions coincideix en el temps amb les observacions que es
realitzaren a les Escoles Pies de la ciutat, és a dir, Terrassa disposava a començaments del
segle XX de dos punts d’observació meteorològica. D’aquest primer període, es desconeixen
les condicions d’instal·lació dels instruments (per exemple, si els termòmetres es trobaven
a l’interior d’un abric o gàbia meteorològica, o si restaven a l’aire lliure), però sí que es pot
saber quin tipus d’instrumental estava instal·lat. Gràcies a la informació que es conserva
a l’Arxiu Històric de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa, s’han pogut recuperar els
encàrrecs i les factures de compra dels instruments. Així, es pot saber que, en data de 12
de novembre del 1901, es varen destinar un total de 126 pessetes a la compra, a la casa
Ricart i Companyia Enginyers, d’un pluviòmetre i d’un baròmetre aneroide.

Figura 17. Primer full d’observacions meteorològiques realitzades al pantà
de la Xuriguera, corresponents a la primera setmana de juny del 1902. A part
de les mesures de temperatura, pressió atmosfèrica i evaporació, també
es realitzaven observacions de l’altura d’aigua del pantà i de les filtracions
observades.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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Figura 18. Factura de compra d’un baròmetre aneroide, amb termòmetre i estoig,
un pluviòmetre i el seu embalatge, el 12 de novembre del 1901.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

Un any més tard, a finals del 1902, es té constància d’una partida destinada a la compra
d’un termòmetre de màxima i de mínima i per arranjar el baròmetre, adquirit l’any
anterior.
A partir d’aquesta informació, es desprèn que ja l’any 1901 es va adquirir un pluviòmetre,
tot i que les primeres observacions pluviomètriques que hi apareixen són del 1913. Per
algun motiu que es desconeix, o bé no es va poder instal·lar l’instrument o bé que no s’han
conservat les lectures que s’hi havien fet. Pel que fa a l’observador, durant aquest període
fou probablement el guarda i encarregat del pantà, Joan Tubau.

Figura 19. Comanda d’un termòmetre de màxima i de mínima i per a
l’arranjament d’un baròmetre, el 31 de desembre del 1902.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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Després d’aquest primer període, aparentment les observacions quedaren interrompudes
fins al juny del 1913, moment en què aquestes se sistematitzen, esdevenen més regulars
i augmenta el nombre d’instruments. Així, es reprenen les mesures de la temperatura
màxima i mínima diàries, la pressió atmosfèrica i l’evaporació, i es comença a observar
la humitat relativa i la precipitació acumulada en 24 hores. Totes aquestes observacions
es realitzaven diàriament al matí (figura 20). Malauradament, no es té gaire coneixement
dels instruments de mesurament utilitzats ni de la seva ubicació concreta. Durant més de
cinc anys, els compresos entre el juny del 1913 i el febrer del 1918, les observacions es
mantingueren sense pràcticament cap interrupció. A partir de febrer del 1918, els registres
de la temperatura mínima comencen a presentar llacunes o dies sense observació, fins a
desaparèixer completament el novembre del mateix any. Malgrat tot, es manté l’observació
de la temperatura màxima, fet que fa sospitar un trencament del termòmetre de mínima,
instrument especialment fràgil i amb tendència a la formació de bombolles d’aire a l’interior
de la columna d’alcohol. No serà fins a l’1 de novembre de 1924 que es reprenen les
observacions de la temperatura mínima, amb la instal·lació d’un nou termòmetre.

Figura 20. Full d’observacions meteorològiques realitzades al pantà de la Xuriguera,
corresponents a l’agost del 1915. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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Pel que fa al mesurament de la humitat relativa, aquesta fou d’una durada efímera i
només es té constància d’anotacions al respecte entre el juny del 1913 i l’abril del 1922,
mitjançant l’ús d’un higròmetre. Molt més contínua fou la mesura de l’evaporació, que es
va mantenir des del referit any 1913 fins a plena Guerra Civil, pels volts del 1937.
Desafortunadament, no es té informació sobre el tipus d’instrument que s’utilitzava per a
la mesura de l’evaporació. Les dues variables més contínues i amb una cobertura temporal
més gran corresponen a la pressió atmosfèrica i a la precipitació. Per al primer cas es
mantingueren els mesuraments inalterables durant més de trenta anys, entre 1913 i
1944, mentre que per a la precipitació es van mantenir fins al desembre del 1947, també
amb absència gairebé total de dies sense observació. En aquest darrer cas cal indicar
la presència d’un període sense mesures associat al trencament del pluviòmetre (o de
la proveta de mesura), el 18 de novembre del 1921, motiu pel qual s’interrompen les
observacions fins al 16 de gener del 1924, moment en què es reinstal·la un nou aparell.
Cal destacar que l’observació de la precipitació es va perllongar més enllà de la data en
què el pantà es va esfondrar, el 24 de febrer del 1944. La continuïtat dels registres i la
mateixa naturalesa de la variable fan que la sèrie de precipitació sigui d’un especial interès
i valor climatològic.

Figura 21. Vista del pantà de la Xuriguera als anys trenta del segle XX.
Autor: desconegut. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

A tall de resum, la figura 22 mostra esquemàticament la cobertura temporal de les
diferents variables mesurades al pantà de la Xuriguera. Cal fer especial esment del fet que
durant la Guerra Civil espanyola es varen mantenir sense interrupció les observacions de
precipitació i pressió atmosfèrica, aspecte que és molt poc freqüent en la xarxa d’estacions
meteorològiques de l’època.
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Figura 22. Cobertura temporal de les diferents variables meteorològiques mesurades a l’observatori del pantà de la
Xuriguera. Els segments ombrejats indiquen que es disposa de registres durant tot l’any, mentre que els segments
més tènues indiquen que només es conserven alguns registres d’aquell any.
PPT: precipitació; P: pressió atmosfèrica; Tx: temperatura màxima; Tn: temperatura mínima; HR: humitat relativa;
Ev: evaporació; T: temperatura (lectura puntal).

3.3. Les observacions meteorològiques a la seu social de la
Mina Pública d’Aigües de Terrassa (1924-2009)
Juntament amb les observacions meteorològiques que s’iniciaren al pantà de la Xuriguera
a començaments del segle XX, uns anys més tard s’establí un nou punt d’observació a la
pròpia seu social d’Aigües de Terrassa, a l’actual carrer de la Societat. Coincidint gairebé
amb els sondejos d’aigua que s’hi realitzaren (Pastallé i Solé, 2002), el juny del 1924 s’hi
instal·là un pluviòmetre de tipus Hellmann per a la mesura de la precipitació diària. Tot i
que no se’n coneix la ubicació amb exactitud, molt probablement s’instal·là al mateix pati
d’Aigües de Terrassa, durant els primers anys. Més endavant, l’agost del 1935, amb la
remodelació dels clarificadors i del sistema d’esterilització de l’aigua, s’ubicà el pluviòmetre
al capdamunt de la torre dels clarificadors i hi continuà fins l’any 1968 (vegeu la figura
23). Així, doncs, durant més de vint anys (entre 1924 i 1947) aquesta Societat disposà
de dos punts d’observació simultanis a Terrassa, completant i millorant la informació del
règim de precipitació a la ciutat. La figura 24 mostra el full d’observacions on s’anotava
la precipitació caiguda a ambdós emplaçaments. Aquell any 1968, concretament el mes
de març, i prop d’un any i mig després de la inauguració de les noves oficines, de manera
regular es realitzà una observació completa diària a les 12.00 hores del migdia, que
comprenia la presa de la temperatura, la pressió atmosfèrica, els trets més significatius
de la direcció i velocitat del vent (aquesta darrera dada, de manera qualitativa) i l’estat
del cel. Aquesta observació, a la meitat del dia, resulta poc freqüent en un observatori
meteorològic convencional, ja que normalment es realitza a les 08.00 hores o 07.00
hores en punt del matí (horari solar). En relació amb l’estat del cel, les observacions
també eren lleugerament diferents de les típiques. Així, en lloc de dividir el cel en vuitens
per determinar la part de cel cobert, en el nostre cas es feia dividint el cel en quarts, tot
assignant a un dia serè el valor de 0 i a un dia cobert el valor de 4.
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Figura 23. Jardins de la seu de la Mina d’Aigües el 1955, on es pot apreciar la ubicació del pluviòmetre al capdamunt
de la torre dels clarificadors d’aigües.
Autor: desconegut. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

L’observació única de les 12 del migdia es mantingué fins a l’any 1985, moment en què
se li afegí l’observació matinal, primer a les 09.00 hores i després a les 08.00 hores
(figura 26). Des d’aquest any 1985 i fins al 1996, es realitzaren les dues observacions
diàries de manera coetània, i a partir del 1996 i fins al present, les observacions directes
es limiten a la presa de mesures de les 08.00 hores i únicament a la pluviometria en 24
hores.
Durant aquest període, també hi hagué alguns canvis en l’instrumental de mesurament de
la precipitació. Fins a l’any 1995 s’observà amb un pluviòmetre de tipus Hellmann, que
estava ubicat al pati de la Mina, al costat de la bassa. Aquell any, aquest instrument es
desplaça al dipòsit d’abastament de Matadepera, des d’on es reprenen les observacions
que havien estat interrompudes l’any 1958. Per poder continuar les mesures des de la
Mina, la companyia CLABSA (Clavegueram de Barcelona, SA) va instal·lar un pluviòmetre
automàtic de cassoletes basculants al terrat de les oficines, que va cobrir el període entre
l’abril del 1995 i el juliol del 1996, aproximadament. Aquest any, es va adquirir un nou
pluviòmetre Hellmann, que s’instal·là al costat mateix del pluviòmetre automàtic, i ha
estat el pluviòmetre de referència fins al present. En l’actualitat, el pluviòmetre automàtic
està en desús. També cal citar que des del 1994, es disposa d’una estació meteorològica
automàtica (model Weather Monitor II-Davis) que actua com a suport a les observacions
directes i mesura d’altres variables meteorològiques, a part de la precipitació, com ara
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Figura 24. Full d’observacions corresponent a juliol del 1925, on ja apareixen les observacions de
pluviometria al pantà i a la Mina. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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la temperatura, la humitat relativa, la pressió i la velocitat i direcció del vent, amb una
periodicitat horària. El 1996 el pluviòmetre i l’estació Davis es van traslladar del terrat de
les oficines annexes, carrer de la Societat, 26 al terrat del nou edifici d’oficines de la Mina
Pública d’Aigües de Terrassa, al carrer del Nord, 80.

Figura 25. Full d’observacions diari (a les 12.00 hores del migdia) corresponent al 15 de setembre del 1973 i
preses des de la seu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa. Aquest format es va mantenir entre el 1968 i el
1973.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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Figura 26. Full d’observacions diari (a les 8.00 hores del matí) corresponent a l’abril del 1989 i preses des de la seu
de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

Malgrat l’àmplia cobertura temporal de les dades mesurades des de la Mina, aquesta sèrie
meteorològica presenta un seriós problema: l’absència d’observacions durant els caps de
setmana i les jornades festives. Aquesta circumstància impedeix fer una anàlisi climàtica
de resolució diària per a variables com ara la temperatura o la pressió atmosfèrica. Per a la
precipitació, però, els diferents observadors encarregats de l’estació meteorològica tenien
especial cura de recollir la precipitació total i assignar-la al dia corresponent. D’aquesta
manera, una aproximació de resolució diària esdevé menys problemàtica, i molt menys si
l’estudi s’esdevé de resolució mensual i/o anual.
A tall de resum, a la figura 28 es mostra de manera esquemàtica la cobertura temporal de
l’observació de les diferents variables meteorològiques, on s’hi observa la completesa en
el mesurament de la precipitació.
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Figura 27. Pluviòmetre Hellmann instal·lat a la seu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

Figura 28. Cobertura temporal de les diferents variables meteorològiques mesurades a l’observatori de la Mina
Pública d’Aigües de Terrassa. Els segments ombrejats indiquen que es disposa de registres durant tot l’any, mentre
que els segments més tènues indiquen que només es conserven alguns registres d’aquell any.
PPT: precipitació; P: pressió atmosfèrica; Tx: temperatura màxima; Tn: temperatura mínima; HR: humitat relativa
(12.00 hores); VV/DV: velocitat i direcció del vent (12.00 hores); Cob cel: cobertura del cel (12.00 hores).
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3.4. Les observacions meteorològiques a Abrera i
Matadepera
Com a conseqüència de la demanda creixent d’aigua per part de la població i la indústria
terrassenca, es va fer necessari aconseguir noves fonts de subministrament d’aigua. El
primer projecte aprovat el 1934 es centrava en ubicar la captació, al marge dret del riu
Llobregat, al seu pas pel terme municipal d’Abrera. Així fou com s’hi construí una central
elevadora, inaugurada el 1943 i, tal com es va fer a la seu de la Mina, també es va
creure oportuna la instal·lació d’un pluviòmetre Hellmann, en les seves instal·lacions. Des
d’aquest nou punt es prenen mesures diàries de precipitació des del gener del 1944 i fins
a l’actualitat, sense pràcticament interrupció. Aquest punt ha estat testimoni d’excepció
de les crescudes del Llobregat, com les de 1971 o les de 1982.

Figura 29. Localització del pluviòmetre Hellmann a la central elevadora d’Abrera.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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Aigües de Matadepera SA, uns anys més tard, el 1948, instal·là al dipòsit d’abastament
de Matadepera, un nou pluviòmetre Hellmann, que serví per mesurar la pluviometria diària
fins al març del 1958, moment en què s’interromperen les observacions. Posteriorment,
es reprengué la mesura de la precipitació diària el 1995, gràcies a la instal·lació del
pluviòmetre Hellmann provinent de l’observatori meteorològic de la Mina. Les observacions
s’han mantingut fins a l’actualitat.
La figura 30 mostra una imatge escanejada de la llibreta d’observacions on es transcrivia
la pluviometria dels tres observatoris actius durant l’any 1958.

Figura 30. Llibreta d’observacions pluviomètriques de la Mina, Llobregat (Abrera) i Matadepera corresponent al
període d’abril a octubre del 1958.
Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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4. L’ANÀLISI PRÈVIA DE LES SÈRIES
CLIMÀTIQUES: DIGITALITZACIÓ,
CONTROL DE QUALITAT I
HOMOGENEÏTAT DELS REGISTRES
Les sèries climàtiques, i més si tenen una cobertura temporal prou àmplia, poden estar
afectades pels canvis en les condicions en què s’han realitzat les mesures o per alteracions
posteriors. Els canvis d’ubicació, modificacions de l’instrumental utilitzat, evolució en les
pràctiques de mesurament o bé errors introduïts en el moment de l’anotació dels registres
o amb la seva manipulació posterior, són circumstàncies típiques que poden introduir
errors o desviacions i que poden conduir a conclusions errònies sobre l’evolució del clima
en un lloc concret. És per aquest motiu que esdevé essencial detectar i corregir aquests
aspectes abans de realitzar cap anàlisi, per tal de garantir que qualsevol tendència que
es detecti sigui resposta únicament de l’evolució climàtica i que no estigui motivada per
elements externs.
La figura 31 esquematitza les passes necessàries que cal realitzar en el tractament previ
de les dades.

Figura 31. Metodologia utilitzada per a l’estudi de
les sèries climàtiques.
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4.1. Digitalització de totes les dades meteorològiques
El primer pas necessari per al tractament de les dades i la seva posterior anàlisi inclou
la digitalització del material, és a dir, el traspàs de la informació que està preservada
en suport paper cap a una representació numèrica digital o full de càlcul. En el nostre
cas, el material original correspon als libres, llibretes i fulls d’observació manuscrits que
estan dipositats a l’arxiu de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, i dels quals ja se n’ha
mostrat algun exemple gràfic al capítol anterior. La digitalització és sovint el procés més
feixuc i costós de tots, ja que consumeix un volum de temps considerable i és una tasca
força rutinària. A més, durant aquesta etapa, el digitalitzador pot cometre alguna errada i
introduir una nova font d’error a la sèrie.
En el cas del fons de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, s’han digitalitzat la pràctica
totalitat de variables meteorològiques disponibles i per als diferents punts d’observació,
amb l’excepció de les dades d’evaporació diària, filtracions i alçada de l’aigua del pantà de
la Xuriguera, per la seva escassa rellevància climatològica.
Aquest volum de dades s’ha emmagatzemat, inicialment, en format de full de càlcul
i, posteriorment, en fitxers de text, per tal de reduir-ne el volum. Només aquest pas ja
suposa un avanç respecte de la situació inicial, ja que és una manera de conservar i
protegir el patrimoni científic que representen aquests registres climatològics.

4.2. Control de qualitat de les dades
Un cop les dades estan digitalitzades, cal sotmetre-les a un rigorós control de qualitat.
Aquest primer nivell permetrà identificar registres erronis o dubtosos, a més a més d’errors
sistemàtics, contrastar-los amb la font original i, finalment, corregir-los o eliminar-los de
l’anàlisi final. Així, doncs, la principal finalitat del control de qualitat és detectar els errors
més evidents, com el cas en què alguna variable pren valors que no tenen sentit físic o bé
que no són possibles, per les especificitats tècniques de l’instrument.
Les sèries diàries de temperatura i precipitació digitalitzades i per a tots els punts
d’observació han estat sotmeses a un control jerarquitzat en diversos nivells, que tot
seguit es detallen:
• Valors aberrants. Aquest nivell bàsic detecta grans errors. Per exemple, precipitacions
diàries inferiors als 0 mm o superiors a 600 mm, o bé temperatures superiors a 50 ºC
o inferiors a -30 ºC.
• Valors que han superat un determinat llindar (o outlier) difícil d’assolir donades
les característiques de la sèrie climàtica. Aquest nivell detecta valors que, tot i ser
possibles, no es corresponen amb el règim climàtic extret de la mateixa sèrie. Per
exemple, una temperatura mínima de 5 ºC a l’agost és molt poc probable a Terrassa,
tot i que sí que ho podria ser a Reykjavík. Tots aquells valors que superen cinc cops
la desviació estàndard i alhora tres vegades el rang interquartílic, per a cada mes i
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variable (temperatura màxima, mínima i precipitació) són etiquetats com a dubtosos
o erronis.
• Valors de temperatura mínima diària iguals o superiors als de la temperatura màxima.
Per definició, la temperatura mínima d’un dia concret no pot ser mai superior a la
seva respectiva temperatura màxima. En dies concrets poden arribar a ser iguals, tot
i que aquesta circumstància és molt poc habitual, i significaria que en vint-i-quatre
hores la temperatura s’ha mantingut pràcticament constant. Aquest extrem és molt
poc probable a Terrassa, en no ser una àrea afectada per boires permanents.
• Duplicació de dates. Aquest nivell detecta que en una mateixa sèrie no es registrin
dues dates idèntiques, per exemple, dues vegades el 23 de juliol del 1973. Aquest és
un tipus d’error que es pot introduir a la fase de digitalització.
• Dies en els quals hi ha més de 20 ºC de diferència entre dues lectures consecutives
de la temperatura diària. Aquest control detecta salts molt bruscos entre dos dies
consecutius, que, tot i ser possibles en determinats moments, són força improbables.
Quan es dóna aquesta circumstància, sovint es consulten els mapes meteorològics
d’aquell moment, com a element de suport.
• Dies en què la temperatura mínima o la temperatura màxima ha estat la mateixa
durant un mínim de tres dies consecutius. Aquest darrer nivell intenta detectar
períodes en què no s’ha realitzat l’observació i es tendeix a prorrogar en el temps la
mateixa anotació del darrer dia en què sí que se’n va realitzar.
En finalitzar aquest procés, es genera una llista de registres diaris que cal avaluar i
determinar-ne la validesa final. Paral·lelament a la llista, també s’efectua un control visual
d’un seguit de gràfiques que representen l’evolució temporal dels registres (quatre de
resolució anual i quatre més de resolució mensual). Igualment, també es genera un arxiu
que avalua el grau d’arrodoniment de les dades, on es pot observar la distribució dels
decimals de cada sèrie i detectar possibles comportaments anòmals. La figura 32 és un
exemple d’un d’aquests tipus de controls visuals.

Figura 32. Gràfica resultant de l’anàlisi de qualitat de la sèrie diària de temperatura mínima del pantà de la Xuriguera
(els valors estan en dècimes de grau centígrad). S’observen tres valors que queden fora del rang de confiança, al mes
de maig (expressat en forma de símbols arrodonits), i que corresponen a dades errònies.
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Tal com s’ha dit anteriorment, l’origen dels errors pot ser divers: per mala ubicació dels
instruments, aparells de mesurament defectuosos, errors en l’anotació de les dades o errors
en la digitalització d’aquestes. Malgrat tot, aquests valors qualificats com a sospitosos no
forçosament han de ser veritablement erronis i poden correspondre perfectament a un
episodi meteorològic extrem, que comporti valors de precipitació o de temperatura poc
freqüents.
Per a la precipitació diària cal fer un control de qualitat més exhaustiu, basat especialment
en el control de la coherència espacial. Aquest control consisteix en la comparació
espacial dels registres entre la sèrie que es vol analitzar (en el nostre cas, les del pantà de
la Xuriguera, Terrassa-la Mina, Abrera i Matadepera) i d’altres estacions que realitzaven
observacions en el mateix període. Aquest filtratge identifica elements que no es detecten
a partir dels altres nivells de control, tot i que les dades anotades puguin ser coherents:
• Distinció entre dies sense observació i dies amb precipitació igual a zero. Sovint, hi
ha certa confusió entre aquestes dues circumstàncies, associades a la manera com
s’anotaven a les llibretes d’observació. Per a la variable temperatura, aquest problema
no existeix, atès que és una variable contínua i que s’anota diàriament; per tant, un dia
sense valor de temperatura serà evident que es tracta d’un dia en què no es va realitzar
l’observació o no es va anotar. Però, per a la variable precipitació, aquest raonament
no es pot aplicar. L’única manera de detectar aquestes possibles incoherències és
comparar les dades d’un observatori amb aquelles dels observatoris més propers,
sempre i quan els períodes de presa de dades siguin coetanis. Per simplificar l’anàlisi,
sovint se seleccionen només aquells mesos en què la precipitació ha estat igual a zero,
per comprovar si en estacions properes també s’ha registrat el mateix valor o un de
similar.
• Confirmació d’extrems diaris de precipitació elevats. Les característiques climàtiques
pròpies de Catalunya fan que es donin episodis de precipitació especialment elevats, i
Terrassa no n’és una excepció. És per això que cal analitzar-los amb detall i determinarne la fiabilitat mitjançant la comparació amb observacions properes en l’espai. Aquest
nivell d’anàlisi és problemàtic, perquè no sempre es podrà certificar al cent per cent la
validesa d’un valor, per la gran irregularitat de la precipitació, especialment a resolució
diària i amb la poca densitat d’observatoris existent, sobretot en relació amb els
primers anys de les sèries.
Paral·lelament a aquests filtres, també és de gran utilitat la memòria meteorològica, és a
dir, disposar de mapes del temps del passat i conèixer la climatologia de la zona on estan
ubicades les estacions meteorològiques.
Seguint aquesta filosofia, les dades de precipitació diària de Terrassa (Terrassa-la Mina
i pantà de la Xuriguera), Abrera i Matadepera s’han comparat amb els registres d’altres
estacions de referència. Aquestes estacions estan localitzades a l’entorn proper i es troben
ubicades als municipis d’Esparreguera, Sabadell (ciutat i aeròdrom), Caldes de Montbui,
Terrassa (placeta de la Creu i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial), Matadepera
i Rubí. Tot seguit es mostren les sèries meteorològiques utilitzades en aquesta anàlisi, la
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seva cobertura temporal i la localització geogràfica (taula 1 i figura 33).
Estació meteorològica

Cobertura temporal

Esparreguera

1931 (feb.) a 1936 (juny) / 1939 (jul.) a 1941
(gen.) / 1946 (jun.) a 1953 (set.) / 1957 (gen.) fins
a l’actualitat

Sabadell-1

1915 (gen.) a 1932 (des.) / 1934 (oct.) a 1946
(des.) / 1968 (oct.) a 1972 (juny) / 1978 (maig) a
1980 (ago.)

Sabadell-2

1946 (gen.) a 1979 (nov.)

Aeròdrom de Sabadell

1973 (des.) fins a l’actualitat

Caldes de Montbui

1915 / 1917 (gen.) a 1938 (mar.) / 1940 (maig) fins
a l’actualitat

Matadepera

1956 (des.) a 1977 (maig)

Rubí

1963 (abr.) fins a l’actualitat

Terrassa-placeta de la Creu

1974 (feb.) a 1995 (des.)

Terrassa-ETSEI (UPC)

1974 (nov.) a 1982 (des.) / 1996 (gen.) fins a
l’actualitat

Taula 1. Punts d’observació i corresponent cobertura temporal utilitzats en l’anàlisi de qualitat de la sèrie diària de
Terrassa-pantà de la Xuriguera, Terrassa-la Mina, Abrera i Matadepera.

Figura 33. Localització dels diferents punts d’observació de precipitació diària utilitzats en el control de qualitat. En
rosa, les sèries objecte d’anàlisi, i en verd, les sèries de referència.
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Fruit de l’anàlisi de qualitat de les dades es pot constatar que la informació provinent de la
xarxa gestionada per la Mina Pública d’Aigües de Terrassa és de gran interès climatològic,
entre d’altres motius per la seva àmplia cobertura temporal i per la seva resolució a nivell
diari. Malauradament, però, fruit de l’anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat, s’han pogut
determinar un seguit d’aspectes que en limiten l’aprofitament total:
• La poca continuïtat dels registres en algunes variables. Amb l’excepció de la precipitació,
la resta de variables presenten àmplies llacunes o períodes sense observacions.
• El canvi d’emplaçament de les observacions. Aquest element esdevé un problema a
l’hora d’obtenir registres uniformes. Per exemple, variables com ara la temperatura o
la pressió atmosfèrica, variacions en l’altura sobre el nivell del mar o el pas d’un àmbit
rural a un de més urbà introdueixen elements pertorbadors.
• El poc coneixement de la metadada. La metadada es coneix com tot allò que acompanya
la dada en si i que pot influir en la qualitat d’aquesta. També es coneix com l’historial
d’incidències de l’estació meteorològica, és a dir, el tipus i/o els canvis d’instruments,
exposició dels instruments, canvis d’observador, etc.
Com a conseqüència d’aquestes circumstàncies, és aconsellable restringir l’anàlisi a la
variable precipitació i a les observacions preses des de la Mina i Abrera. Aquestes sèries
climàtiques són les que presenten una continuïtat temporal més alta, més uniformitat en
la presa dels registres (mateix tipus d’instrument) i amb canvis d’ubicació coneguts, de les
quals se’n coneix la data amb precisió. Aquests elements faciliten l’anàlisi d’homogeneïtat
de la precipitació, tot eliminant elements externs que en podrien falsejar la interpretació.
Igualment, també és d’especial utilitat la coincidència en el temps d’altres observatoris
propers que mesurin la mateixa variable, la qual cosa permet la validació o correcció de
valors dubtosos. La figura 34 mostra aquesta coincidència temporal dels registres de
precipitació en els observatoris gestionats per Aigües de Terrassa.

Figura 34. Cobertura temporal de la variable precipitació per als diferents observatoris gestionats per Mina Pública
d’Aigües de Terrassa.
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Més concretament, aquestes són les característiques d’aquestes dues sèries climàtiques
(Terrassa-la Mina i Abrera).
• Sèrie de precipitació de Terrassa-la Mina. Consistència molt sòlida de les dades de
precipitació, amb molt pocs buits de dades, bàsicament concentrats quan només es
prenien dades de precipitació. En canvi, el gran nombre de buits en les dades de
temperatura (que s’inicien el març del 1968) impossibilita el tractament de la sèrie,
ja que els dies festius, caps de setmana i Setmana Santa no es realitzava l’observació
dels termòmetres, però sí la lectura de la precipitació. Aquest fet comporta que es
perdi més d’un 20% de les dades mensuals de temperatura, valor mínim acceptable
perquè una mitjana mensual sigui aprofitable i tingui significació climàtica.
• Sèrie de precipitació d’Abrera. La sèrie de precipitació és força fiable a resolució
mensual i anual. El fet que s’observin nombrosos buits o observacions iguals a zero,
en dies en els quals als observatoris propers s’enregistra precipitació, fa pensar que
no es realitzaven observacions sistemàtiques, almenys durant alguns anys. No obstant
això, sí que sembla clar que la precipitació que no es recollia el dia en què es produïa,
no es perdia i s’anotava el dia següent que es feia l’observació.

4.3. Anàlisi d’homogeneïtat de les sèries de precipitació de
Terrassa-la Mina i Abrera
El pas següent que cal seguir comporta el control d’homogeneïtat de les sèries de dades,
per tal d’assegurar que els seus valors no han estat afectats per elements externs i
pertorbadors de la correcta mesura i de l’evolució climàtica natural. Esdevé essencial
detectar i corregir aquestes aberracions, mitjançant l’anàlisi d’homogeneïtat.
Entre les diferents proves d’homogeneïtat existents, les que solen ser més exitoses són les
proves d’homogeneïtat funcional relativa. Aquestes proves analitzen una sèrie climàtica en
el context d’altres sèries localitzades a la mateixa regió climàtica i espacialment properes.
El mètode suggerit per Caussinus i Mestre (2004) ha estat el triat en aquesta anàlisi. A
grans trets, la metodologia de Caussinus-Mestre proposa una comparació per parelles
entre la sèrie objecte d’anàlisi (o candidata) i un conjunt de sèries climàticament properes
(o de referència). A mesura que s’avança en la comparació de la sèrie candidata amb
cadascuna de les sèries de referència, es van identificant un seguit de punts de ruptura
o de discontinuïtat. Si aquests punts apareixen de manera repetida a la major part de les
comparatives efectuades, i sempre associats a un mateix moment, aleshores assenyalen
un potencial punt de discontinuïtat, és a dir, un moment a partir del qual la sèrie deixa de
ser homogènia. Aquests punts es poden certificar amb seguretat quan es disposa d’una
acurada metadada de la sèrie, i es pot relacionar aquell moment amb una determinada
incidència (canvi d’ubicació, d’instruments de mesura, pas d’una estació manual a una
d’automàtica, etc.). Un cop identificats els punts de ruptura, el pas següent consisteix
a obtenir els factors de correcció o d’ajust que s’aplicaran a la sèrie candidata, i que
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s’obtenen a partir de la informació procedent de la relació d’aquesta envers les sèries de
referència, recordant que les sèries que estan més altament correlacionades seran les que
tindran un pes més alt en la correcció. Un cop finalitzat tot el procés, ja es disposa d’una
sèrie anual i mensual homogènia i climatològicament útil.
L’anàlisi d’homogeneïtat s’ha centrat sobre les sèries de precipitació de Terrassa-la Mina
i Abrera. Aquestes són les sèries que es consideren “candidates”, és a dir, les que són
analitzades, mentre que les sèries “de referència” són les que s’utilitzaran com a suport
per testar l’homogeneïtat de les primeres. Concretament, s’han fet servir les sèries que
s’han indicat a la taula 1.
Per al cas de la sèrie de precipitació de Terrassa-la Mina, s’han detectat dos potencials
punts de ruptura: al voltant dels períodes 1951-1952 i 1966-1967 (figura 35). Consultant
aquests dos períodes amb la metadada disponible, és a dir, amb tota la informació relativa
a l’historial de l’estació, es pot associar el punt de ruptura del 1966-1967 al període en
què la seu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa es remodela i es reubica el pluviòmetre
al terrat de les noves oficines. No es té coneixement d’una possible incidència pels volts
del 1952, tot i que, atesa l’anàlisi d’homogeneïtat, sembla evident que algun canvi s’hi
va produir.
Per contra, Abrera no sembla presentar cap punt de ruptura, de manera que és, per tant,
una sèrie homogènia (figura 36). Com a criteri per considerar un punt de ruptura com a
vàlid s’utilitza el criteri proposat per Kuglitsch et al., (2009) pel qual si hi ha tres o més
sèries que coincideixen a assenyalar-lo dins d’una amplitud de dos anys, aquell punt es
considera com a real.

Figura 36. Gràfica resultant de l’aplicació de la
prova d’homogeneïtat de Caussinus-Mestre a la
sèrie anual de precipitació d’Abrera.

Figura 35. Gràfica resultant de l’aplicació de la
prova d’homogeneïtat de Caussinus-Mestre a la
sèrie anual de precipitació de Terrassa-la Mina.

Així, doncs, si bé Abrera té una sèrie completament homogènia, la sèrie de la Mina
s’hauria de corregir lleugerament, per al període previ a 1967. Fruit de la comparació amb
les estacions properes, s’obtenen els factors de correcció que s’apliquen a la sèrie inicial,
a resolució mensual i anual, amb el resultat de la definitiva sèrie homogènia. Ja estem en
condicions, doncs, d’extreure’n informació climatològica fiable.
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5. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
DE LA PLUVIOMETRIA A L’ESTACIÓ
METEOROLÒGICA DE TERRASSA-LA
MINA (1924-2009)
Un cop s’ha analitzat la qualitat i homogeneïtat de les diferents sèries, es pot assolir
la darrera fase de l’estudi, la d’analitzar les característiques de la precipitació i la seva
evolució anual i estacional. Atès que la sèrie de precipitació diària de la Mina és la que
ha mostrat menys problemes i té la cobertura temporal més àmplia i sense interrupcions,
l’anàlisi en aquest darrer punt se centrarà exclusivament en aquesta sèrie.

Figura 37. Entrada de la Mina durant l’episodi de fortes pluges del 25 de setembre de 1962, que comportaren el
sobreeiximent de la bassa.
Autor: desconegut. Font: Arxiu de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
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5.1. Característiques de la sèrie de precipitació de Terrassala Mina (1924-2009)
L’anàlisi de la sèrie de Terrassa-la Mina, amb més de 86 anys de vida, permet obtenir
una visió molt acurada del règim de precipitació a la ciutat. En aquest sentit, es pot
indicar que la precipitació mitjana anual per a la totalitat del període 1924-2009 és de
578,8 mm. En climatologia, però, se solen escollir els anomenats trentennis de referència,
per al càlcul de la precipitació mitjana, cosa que permet la comparació entre diferents
observatoris. Un dels períodes de trenta anys més utilitzat és el comprès entre 1961
i 1990 i, més recentment, el 1971-2000. Seleccionant aquests trentennis, la mitjana
anual canvia lleugerament; així, per al 1961-1990 la mitjana supera la barrera dels
sis-cents mil·límetres i és de 601.3 mm, mentre que per al trentenni més recent, 19712000, la mitjana és una mica superior, de 611 mm. Aquests valors s’ajusten força als
valors climàtics que apareixen a l’Atles Climàtic de Catalunya, per al període 1961-1990
(Martín-Vide, J., i Raso Nadal, J. M., 2008), en el qual la precipitació a l’àrea de Terrassa
se situa entre els 600 mm i els 650 mm anuals.
Pel que fa al règim de precipitacions, aquest s’ajusta al característic de l’àrea litoral i
prelitoral del Principat. Si ordenem de manera decreixent la precipitació mitjana estacional,
obtenim el règim TPHE, és a dir, que l’estació més plujosa és la tardor (T), seguida de la
primavera (P), l’hivern (H) i, per últim, de l’estiu (E), que esdevé l’estació més eixuta de
l’any. Malgrat tot, les precipitacions d’hivern i d’estiu estan molt properes, amb quantitats,
en tots dos casos, al voltant dels 110 o 120 mm. Aquest fet és simptomàtic de la
localització de Terrassa, a cavall del règim TPHE, propi de l’àrea litoral, i del règim TPEH,
particular del sector més interior i de transició amb la depressió central del Principat.
De l’anàlisi dels extrems de precipitació a nivell anual, en destaca l’any 1962 com el més
plujós de la sèrie, amb 1.041,5 mm. La contribució en aquest total de la precipitació
de tardor, que constitueix més de la meitat del total anual (654,4 mm), esdevé la peça
clau.
El segon any més plujós és l’any 1971, amb 1.013,8 mm, seguit de l’any 1996, amb
976,7 mm i l’any 1951, amb 913,8 mm. Pel que fa referència als anys més eixuts, es
comptabilitzen cinc anys amb una precipitació anual inferior als 400 mm. L’any més sec
de tots és el primer de la sèrie, l’any 1924, amb 310,6 mm, tot i que el fet que d’aquest
any manquin alguns dies de dades pot tenir-hi una certa influència. També varen ser
especialment eixuts els anys 1945, amb 338,8 mm acumulats, l’any 1964, amb 368,8
mm, l’any 1937, amb 373,2 mm, i l’any 1929, amb 394 mm.
Pel que fa a l’aproximació estacional, hi destaca per extraordinàriament plujosa la tardor
del 1962, l’any dels coneguts aiguats, amb els ja esmentats 654,4 mm. També fou molt
plujós l’hivern 1943-1944, amb 456,8 mm acumulats, que culminaren en un febrer del
1944 especialment humit i contribuïren decisivament a l’esfondrament del pantà de la
Xuriguera, la nit del 24 de febrer de 1944. Dels estius més plujosos, en destaca l’estiu del
64

1992, amb 278,4 mm, i que posà en risc l’èxit dels Jocs Olímpics de Barcelona, sobretot
per un mes de juny i una primera quinzena de juliol força plujosos. Finalment, entre les
primaveres més humides hi sobresurt la primavera del 1935, amb 344,4 mm.
A l’altre extrem, destaquen unes quantes estacions pel seu caràcter esquiu amb les
precipitacions. Així, la tardor del 1950 només s’hi acumularen 24,2 mm, amb una mitjana
climàtica al voltant de 200 mm. També fou molt sec l’hivern 1999-2000, quan només es
recolliren 8,7 mm. La primavera de 2006, amb 22,1 mm i la del 1955, amb 30,1 mm,
es troben entre les estacions primaverals amb una precipitació total més minsa.
Finalment, l’estiu més sec de la sèrie és el del 1931, amb tan sols 15,4 mm acumulats,
seguit de l’estiu del 1994, amb 22,8 mm.
A tall de resum, la taula 2 mostra els principals valors mitjans i extrems de la sèrie de
precipitació anual i estacional de l’observatori meteorològic de la Mina de Terrassa.
VALORS (mm)
Mitjana de la precipitació anual (període 1924-2009)

578,8 mm

Mitjana de la precipitació anual (període 1961-1990)

601,3 mm

Mitjana de la precipitació anual (període 1971-2000)

611,0 mm

Any més plujós de la sèrie

Any 1962: 1.041,5 mm

Any més eixut de la sèrie

Any 1924: 310,6 mm

Mitjana de la precipitació de tardor (període 1924-2009)

198,1 mm

Tardor més plujosa de la sèrie

Tardor 1962: 654,4 mm

Tardor més eixuta de la sèrie

Tardor 1950: 24,2 mm

Mitjana de la precipitació d’hivern (període 1924-2009)
Hivern més plujós de la sèrie

114,7 mm

Hivern 1943-1944: 456,8 mm

Hivern més eixut de la sèrie

Hivern 1999-2000: 8,7 mm

Mitjana de la precipitació de primavera (període 1924-2009)
Primavera més plujosa de la sèrie

155,2 mm

Primavera 1935: 344,4 mm

Primavera més eixuta de la sèrie

Primavera 2006: 22,1 mm

Mitjana de la precipitació d’estiu (període 1924-2009)
Estiu més plujós de la sèrie

111,6 mm
Estiu 1992: 278,4 mm

Estiu més eixut de la sèrie (mm)

Estiu 1931: 15,4 mm

Taula 2. Principals valors mitjans i extrems de precipitació anual i estacional corresponents a la sèrie de Terrassa-la
Mina.

L’àmplia cobertura temporal de la sèrie de precipitació de la Mina permet fer un estudi
de tendències, és a dir, si s’ha detectat un increment o disminució de la precipitació
anual o estacional. La figura 38 mostra l’evolució de la precipitació anual, a la qual s’hi
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ha adjuntat una mitjana mòbil d’onze anys de període. Aquesta corba permet suavitzar
els valors anuals/estacionals i detectar possibles tendències o cicles a ull nu. També s’hi
adjunten les gràfiques corresponents a la precipitació estacional (figura 39).

Figura 38. Gràfica de la precipitació anual a Terrassa-la Mina (mm). La corba negra indica una mitjana mòbil d’11
anys de període.

A partir de l’estudi estadístic de la totalitat de la sèrie de dades, no es detecta cap tendència
significativa, és a dir, que a Terrassa no es constata que la precipitació anual i estacional
hagi disminuït o augmentat de manera significativa en els darrers 85 anys.
Aquesta conclusió no és exclusiva d’aquest indret i es pot generalitzar a una bona part
del Principat i de la península Ibèrica. De fet, segons els resultats del Butlletí d’Indicadors
Climàtics 2009, publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya, a l’Observatori de l’Ebre i a
l’Observatori Fabra tampoc no s’ha detectat cap increment o disminució de la precipitació
significativa des de començaments del segle XX, en concordança amb els resultats de
Terrassa.
Tenint present que en cap cas no s’ha detectat una tendència significativa –i, per tant,
concloent per a la totalitat del període–, l’anàlisi sí que detecta lleugers comportaments
interessants de constatar, si s’estudia la sèrie per subperíodes. Així, per a tot el període
d’estudi (1924-2009) es comprova com únicament l’estació primaveral mostra valors
negatius, és a dir, una molt lleugera tendència envers la disminució de la precipitació
(taula 3). A la resta d’estacions, i anualment, la tendència és positiva, però molt poc
destacada. Si es divideix el període d’anàlisi en dues meitats, per bé que no exactes, els
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resultats aporten conclusions de més interès. Així, si bé durant un període inicial (19241970) la tendència anual continuava sent positiva, al període més recent (1971-2009) la
tendència s’inverteix: és clarament negativa i s’amplia a totes les estacions de l’any. Aquests
resultats suggereixen una probable evolució cap a una disminució de la precipitació, un
resultat que concorda amb estudis realitzats a escala peninsular (González-Hidalgo et al.,
2010) i en l’àmbit català (Saladié et al., 2006), especialment envers la disminució de la
precipitació a la primavera. Aquesta circumstància, detectada també a l’Observatori Fabra
de Barcelona, respon a comportaments molt diferenciats en els anys extrems d’aquest
període més recent; així, mentre que la dècada 1970-1979 fou força plujosa, amb una
mitjana de 657 mm, la dècada 2000-2009 tingué un comportament totalment invers,
amb una mitjana de 547 mm. Al mateix temps, sí que s’ha pogut constatar una més
gran variabilitat interdecennal al període més recent; és a dir, que a les dècades dels anys
1920 i 1930 la precipitació era més constant, mentre que ara presenta més irregularitat i
dispersió. Malgrat tot, si bé és cert que recentment s’ha registrat aquest fenomen, l’elevada
variabilitat que és intrínseca a la variable precipitació recomana treballar amb sèries de
dades al més extenses possible, per tal d’extreure’n conclusions més fermes i concloents.

Període
(1924-2009)

Anual

Hivern

Primavera

Estiu

Tardor

+2,8

+2,2

-2,9

+0,7

+2,4

Taula 3. Tendència de la precipitació acumulada anual i estacional a la sèrie de Terrassa-la Mina (1924-2009),
expressat en mm/dècada.

Figura 39. Gràfica de la precipitació de tardor (superior esquerra), hivern (superior dreta), primavera (inferior
esquerra) i estiu (inferior dreta). La corba negra indica una mitjana mòbil d’11 anys de període.
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La resolució diària de la sèrie de precipitació de Terrassa-la Mina permet filar més prim,
detectar episodis extrems i analitzar-ne l’evolució temporal. Per exemple, el dia més plujós
de la sèrie correspondria al 7 de novembre de 1983, quan es van recollir 284 mm
(probablement, però, aquesta precipitació seria la dada acumulada de dos dies, dels dies
6 i 7, i per tant no seria pròpiament la corresponent a 24 hores). En comparació amb la
precipitació recollida a estacions properes i oficials (de la xarxa que aleshores gestionava
l’Instituto Nacional de Meteorología), la de la Mina seria molt superior. Per exemple, en els
dos dies referits es varen acumular 148,0 mm a Esparreguera, 128,0 mm a l’aeròdrom
de Sabadell o 112,4 mm a Terrassa-placeta de la Creu. A partir de la consulta d’altres
fonts, sí que hi ha referència a totals de precipitació propers a l’indicat per a Terrassa-la
Mina. Aquest és el cas de la crònica apareguda a la plana 26 de La Vanguardia del dia 8
de novembre de 1983, on s’hi adjunta un mapa amb les quantitats més elevades (figura
40) o la quantitat recollida a l’estació d’Abrera, gestionada per Aigües de Terrassa, amb
178,0 mm.

Figura 40. Mapa de precipitacions extret de La Vanguardia del dia 8 de novembre de 1983.
Font: Hemeroteca de La Vanguardia.

El segon dia més plujós de la sèrie correspondria al 25 de setembre de 1962, quan es
van recollir 223,0 mm en vint-i-quatre hores. Aquella data és força recordada al Vallès
pels aiguats i les destrosses que va provocar, incloent-hi pèrdues humanes. El tercer dia
més plujós el trobem localitzat a l’inici de la sèrie, l’1 de setembre de 1926, amb 154,4
mm, seguit del dia 24 de febrer de 1944, el dia en què el pantà de la Xuriguera es va
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esfondrar, amb una precipitació total de 147,6 mm. També caldria destacar els aiguats
del 21 de setembre de 1971, quan s’acumularen 114 mm, que provocaren nombrosos
danys a la comarca, especialment a les instal·lacions de la planta de captació i tractament
d’Abrera.
La taula 4 mostra els aiguats més destacats de la sèrie de Terrassa-la Mina, és a dir, els
que superaren els 100 mm en 24 hores.
Data

Precipitació acumulada en 24 hores (mm)

25 de setembre de 1962

223,0

1 de setembre de 1926

154,4

7 de novembre de 1983

284,0

24 de febrer de 1944

147,6

5 de novembre de 1962

135,5

1 de setembre de 1975

133,0

21 de setembre de 1971

114,0

14 d’octubre de 1996

104,2

15 de desembre de 1943

101,6

Taula 4. Dies amb una precipitació acumulada en 24 hores superior als 100 mm.

Figura 41. Desperfectes causats per la riuada del 25 de setembre de 1962, al seu pas pel barri d’Ègara.
Autor: Carles Duran. Font: Arxiu Municipal de Terrassa
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Una altra manera d’analitzar la sèrie de precipitació a escala diària és observant el nombre
de dies en què s’ha produït precipitació. Concretament, se sol comptabilitzar els dies
en què s’ha donat una precipitació superior a un cert llindar. En el nostre cas, s’han
seleccionat tres llindars: els dies amb precipitació superior als 5 mm, als 10 mm i als 25
mm, i s’han obtingut les figures 42 a 44. En general, i per a tots els llindars estudiats, hi
ha una tendència envers la disminució dels dies de precipitació anual, per bé que molt
lleuger i sense ser estadísticament concloent. A nivell estacional, és la primavera l’estació
que mostra una tendència més clara cap a la disminució de les precipitacions, però,
novament, sense ser significativa. En general també, hi ha una certa tendència que els dies
de precipitació més extrema (els superiors als 50 mm) es mantinguin o disminueixin molt
lleugerament, mentre que els episodis més modestos (els superiors a 5 mm) disminueixin
de manera més evident. Aquesta troballa indicaria que els episodis de precipitació feble
serien menys habituals, mentre que es mantindrien els de pluja més intensa.

Figura 42. Nombre de dies amb precipitació superior als 5 mm en 24 hores.

Figura 43. Nombre de dies amb precipitació superior als 10 mm en 24 hores.
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Figura 44. Nombre de dies amb precipitació superior als 25 mm en 24 hores.

Tan important com l’estudi dels dies en què han tingut lloc precipitacions ho és l’anàlisi
dels períodes en què no se n’ha produït, és a dir, els períodes de sequera. El període més
llarg sense precipitació enregistrat entre 1924 i 2009 és de 82 dies, els que van del 28
de novembre de 1967 al 20 de febrer de 1968. També és destacable el període de 72
dies que es va registrar entre el 2 de gener i el 16 de març de 1950.
Si s’analitza la distribució al llarg de tota la sèrie d’aquests amplis períodes sense
precipitació, cal indicar que no es detecta cap tendència significativa. Així, comptabilitzant
el nombre d’episodis anuals superiors o iguals als vint dies consecutius amb absència
de precipitació, no es detecta cap tendència ni cap a l’augment envers una disminució,
fet que indicaria que, almenys a Terrassa, la freqüència de les sequeres no ha presentat
canvis significatius.
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6. CONSIDERACIONS FINALS
El patrimoni meteorològic present als arxius de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa s’ha
demostrat que té una gran utilitat per al coneixement detallat de la climatologia pròpia
de la ciutat terrassenca i els seus entorns. Paral·lelament, també suposa una molt bona
font d’informació per entendre l’evolució de les pràctiques d’observació meteorològica i de
l’instrumental utilitzat des de començaments del segle XX.
Malgrat tot, de res no serviria aquesta ingent tasca si no tingués continuïtat en el futur.
És per això que seria molt beneficiós i necessari, per poder perpetuar en el temps la
sèrie climàtica de Terrassa i millorar el coneixement de l’evolució del clima en el futur,
que Mina Pública d’Aigües de Terrassa mantingués com a prioritat la conservació de
l’activitat de presa d’observacions meteorològiques i, si és possible, la seva ampliació amb
observacions més nombroses i més precises. De ben segur que així serà.
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ANNEX

Sèrie de precipitació homogeneïtzada mensual i anual de la Mina Pública d’Aigües de
Terrassa (en mm).
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* Per a cada mes s’indiquen, en ombrejat taronja, els valors més baixos de la sèrie, i en color
blau els més elevats. Per al cas dels totals anuals, s’indiquen els 10 anys més secs i els 10 anys
més plujosos, seguint la mateixa codificació de colors.
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