
climàtic l'esborrany del qual fou presentat el més de
novembre de 2007 i inclou cinc àmbits d'actuació:
institucional i residencial; serveis, turisme i comerç;
transports; indústria i energia; i agricultura i medi
natural, sempre amb l'objectiu que el Govern de les
Illes Balears doni exemple en la lluita contra el canvi
climàtic, que ha d'actuar de manera transversal per a
una millor eficàcia en aquesta tasca. 

El grup de Meteorologia de la UIB continua la seva
col·laboració en l'àmbit científic amb la Conselleria de
Medi Ambient, ara en el marc d'un conveni que

Si es mantenen els canvis detectats en el
clima, les Illes Balears hauran perdut a finals
del segle un terç de la precipitació anual

Introducció

El grup de Meteorologia del Departament de Física de
la UIB, encapçalat pel doctor Sergio Alonso, està
desenvolupant la quarta fase d'una col·laboració
iniciada l'any 2001 amb la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears. El treball amb
què s'inicià aquesta col·laboració fou un estudi sobre
tendències en precipitació i temperatura a les Illes
Balears. A partir dels primers resultats, la Conselleria
de Medi Ambient convocà un concurs públic per a
l'elaboració de l'Estratègia balear enfront del canvi

La recerca del grup de Meteorologia de la UIB, com a Observatori del
Clima de les Illes Balears, palesa un increment de gairebé mig grau per
dècada en les temperatures màximes i mínimes, fet que s'agreuja a
l'estiu i a la primavera i provoca una desestacionalització del clima



segueix un primer document signat l'any 2005 pel qual
es creà l'Observatori del Clima de les Illes Balears,
que s'establí com a suport científic de l'Oficina per al
Canvi Climàtic creada a la legislatura 2003-2007.

La nova xarxa d'estacions climatològiques i el
model MM5

Entre d'altres tasques, des de la signatura del primer
conveni de col·laboració entre la UIB i el Govern de les
Illes Balears fins al primer semestre de l'any 2007 el
grup ha col·laborat en la posada en funcionament
d'una xarxa d'estacions climatològiques la propietat de
les quals és de la Conselleria de Medi Ambient, i de
les quals s'indica la idoneïtat de la ubicació. En aquest
cas, a banda d'assessorar sobre la situació adient de
les noves estacions, el grup s'encarrega de
l'aprofitament científic de les dades que recullen.
Aquesta iniciativa de la Conselleria ha suposat un
increment notable del nombre d'estacions anteriors, les
que són propietat de l'Institut Nacional de Meteorologia
(INM) i també les pertanyents a la Conselleria
d'Interior, organisme autonòmic competent en matèria

de meteorologia. Moltes de les noves estacions foren
instal·lades en depuradores, amb la qual cosa
gaudeixen d'un nivell de seguretat elevat.

D'altra banda, el grup de Meteorologia de la UIB en el
marc del conveni de col·laboració amb la Conselleria
de Medi Ambient elaborà una versió simplificada del
model de simulació MM5 que el grup té des de fa un
temps en funcionament (http://mm5forecasts.uib.es/).
Es tracta d'un model meteorològic que proporciona
una predicció al llarg de 48 hores. A través de la
pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient és
accessible al públic aquesta versió simplificada
(http://mm5forecasts.uib.es/OCLIBlocal/) del que
també es pot consultar a la web del grup i que té com
a objectiu principal no tant la predicció en si mateixa
com oferir una eina útil amb vista a la docència i a la
investigació. En el cas de la web del grup és possible
accedir a tres dominis des de la pàgina principal, cada
un amb una resolució distinta. En el primer,
corresponent al continent europeu i zona nord-
africana, les dades es refereixen a quadrats de 22,5
quilòmetres de costat. El segon domini té unaFigura 1.-
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a Balears.



resolució de 7,5 quilòmetres i abasta tota l'àrea del
Mediterrani occidental. Per acabar, el tercer domini
ofereix dades per a la zona balear amb alta resolució,
2,5 quilòmetres: dit d'una altra manera, el model resol
les equacions atmosfèriques per a cada una
d'aquestes petites àrees de tan sols 2,5 quilòmetres de
costat que conformen tot el territori balear. La
interacció en la consulta a la pàgina web és absoluta,
de manera que l'usuari pot anar canviant, en uns
menús especialment dissenyats, la variable que
l'interessa consultar i que és transposada per
l'aplicació a un mapa a escala.

L'informe de les tendències de temperatura i
precipitació

En el marc d'aquest conveni entre la UIB i el Govern
de les Illes Balears, el grup de Meteorologia ha dut a
terme la darrera actualització de les tendències de
temperatura i pluviositat de les Illes Balears. Es tracta
d'una funció de vigilància del comportament de les
variables climàtiques que es realitza calculant les
tendències lineals experimentades per temperatura i
pluviositat i la seva fiabilitat estadística.

Les tendències de temperatura i de pluviositat

s'expressen amb relació a 100 anys. D'aquesta
manera poden ser comparades amb les que obté i fa
públiques, per a tot el planeta, el Panel
Intergovernamental del Canvi Climàtic
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC),
el grup d'experts creat per iniciativa de l'Organització
Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les
Nacions Unides per al medi ambient
(http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm).

El grup de Meteorologia de la UIB empra una sèrie de
30 anys per tal d'obtenir les tendències de temperatura
i una sèrie de més de 50 anys per a les dades de
pluviositat, però expressa els canvis en unitats/100
anys. Així, una tendència calculada per a les Balears
d'increment de temperatura d'1 grau/100 anys no
significa que en 100 anys la temperatura hagi
augmentat en un grau, sinó que durant els darrers
anys la tendència ha estat aquesta. Dit d'una altra
manera, si la tendència s'hagués mantingut durant 100
anys, l'increment hauria estat d'un grau.

Ritme de canvi de la precipitació a les Illes Balears

Per a l'anàlisi de la precipitació, el grup de
Meteorologia de la UIB ha utilitzat acumulacions

Figura 2.- Ritme
de canvi de la
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a Balears
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sèries de 30
anys. 



diàries i mensuals de 18 i 20 punts, respectivament,
distribuïts sobre el conjunt de les illes i que cobreixen el
període 1951-2006. S'han analitzat tant les pluges anuals
com les de les quatre estacions de l'any. 

Tal com es pot apreciar a la figura 1, corresponent a una
sèrie de dades de més de cinquanta anys, la precipitació
és molt variable d'un any a l'altre. El grup, però, per tal de
poder calcular la tendència sobre una sèrie que
estadísticament tingui un alt nivell de confiança, ha pres
27 períodes de trenta anys cada un (el mínim d'anys per
als quals cal fer la mitjana segons l'Organització
Meteorològica Mundial) centrats des de 1965 a 1991. Tal
com es pot veure a la figura 2, el ritme de canvi de la
precipitació es de -192 mm en 100 anys, amb un interval
de valors de ritmes de canvi extremadament probables
de -230, -153 mm en 100 anys. Es tracta de valors molt
importants, ja que cal recordar que la precipitació mitjana
a les Illes Balears és a la ratlla de 600 mm/any. Si aquest

ritme de pèrdua de precipitació es mantingués durant
100 anys, això suposaria la disminució en poc menys
d'una tercera part (30%) de la precipitació total anual,
amb uns ritmes de pèrdua aproximadament d'un 45%
a l'hivern i un 40% a la tardor.

Aquesta pèrdua de precipitació s'ha produït sobretot a
l'hivern, quan el ritme de descens està entre els -102 i
-69 mm/100 anys (límits inferior i superior), amb una
mitjana de -86 mm/100 anys. El descens també ha
estat acusat a la tardor: entre -38 i -135 mm/100 anys,
amb una mitjana de -86mm/100 anys.

Aquesta pèrdua de precipitació, com s'ha produït? Han
disminuït els dies que plou intensament? O, en canvi,
són els dies de pluja moderada els que han disminuït?

La recerca feta pel grup de Meteorologia de la UIB
apunta que els dies que la pluja ha estat molt minsa
han augmentat, com també ha augmentat el nombre
de dies amb pluja intensa. En canvi s'ha reduït
dràsticament el nombre de dies amb una pluja
moderada, que per altra banda és el tipus de pluja que
convé més als conreus i el conjunt d'ecosistemes
vegetals, ja que permet a l'aigua infiltrar-se i no
provocar fortes escorrenties superficials que agreugen
l'erosió i fan que l'aigua no es pugui aprofitar.

Figura 3.-
Increment de les
màximes
mitjanes. 



Es confirma, doncs, la tendència cap a una
desestacionalització de la precipitació: hi ha una
pèrdua progressiva de l'"estació humida" (tardor-
hivern) i la pluja total s'obté més repartida al llarg de
tots els mesos l'any.

Ritme de canvi de temperatura a les Illes Balears

L'anàlisi de la temperatura s'ha limitat a tres úniques
estacions (sa Cabaneta i els aeroports de Palma, Maó
i Eivissa) amb dades ininterrompudes durant el
període 1976-2006. Atesa la ubicació de les estacions,
en zones rurals i capçaleres de pistes, es pot garantir
que l'efecte d'illa urbana de calor sobre les
observacions és mínim. A partir de les sèries diàries de
temperatures màximes i mínimes el grup ha analitzat
els valors anuals i estacionals durant el període, de
manera separada per a les màximes i les mínimes. 

Tal com es pot apreciar a la figura 3, les temperatures
màximes han augmentat a un ritme mitjà de 4,83
graus/100 anys (o gairebé mig grau per dècada), és a
dir, si continuàs la tendència observada, aquest
increment seria el que s'acumularia al llarg d'un segle. 

La dada resulta cabdal si es compara amb les
tendències calculades sobre una sèrie de 100 anys
per l'IPCC: un ritme d'augment de 0,7 graus/100 anys
per a tot el planeta. Aquest augment s'incrementa fins
a 1,4 graus si l'IPCC calcula la tendència sobre els
darrers 50 anys. Pel doctor Sergio Alonso, cap del
grup de Meteorologia de la UIB, "les dades per a les
Illes Balears són realment preocupants, ja que superen
de molt les tendències calculades per a tot el planeta i
vénen a palesar que els efectes de l'escalfament
global no són equivalents arreu del planeta. Molt al
contrari del que generalment es pensa, hi ha llocs de
la Terra on la temperatura a penes ha canviat, mentre
que en altres indrets, com és ara la Mediterrània,
l'augment és molt considerable".

Quan el grup d'investigadors ha analitzat les dades per
estacions de l'any, s'observa que la tendència a
l'augment de les temperatures màximes és més acusat
a la primavera (+7,99 graus/100 anys) i l'estiu (+6,73
graus/100 anys), mentre que a la tardor (+2,99
graus/100 anys) i l'hivern (+1,59 graus/100 anys) és

més moderat.

L'increment, però, encara és més alt si es calcula la
tendència de les temperatures mínimes, i el resultat
global és una patent reducció de la diferència que hi
havia abans entre màximes i mínimes. Així, la
temperatura mínima mitjana mostraria una tendència
d'increment de 5,14 graus/100 anys (més de mig grau
per dècada), molt més acusadament a Mallorca
(+6,52) i a Menorca (+6,15) que no a Eivissa (+2,76).

Considerant les estacions de l'any, és a l'estiu quan
s'observa una tendència d'increment més gran (+8,01
graus/100 anys), seguit de la primavera (+6,68
graus/100 anys), la tardor (+5,12) i finalment l'hivern
(+1.06). Les dades indiquen, doncs, que a l'estiu s'ha
incrementat notablement el nombre de nits caloroses.

La generació dels futurs escenaris climàtics per a
finals del segle XXI

En el marc d'un segon conveni signat entre la UIB i la
Conselleria de Medi Ambient, el grup treballa
actualment en la confecció d'escenaris climàtics per a
les Balears. Es tracta d'una tasca relacionada amb un
projecte de més ampli abast, que persegueix la
generació d'escenaris en tot l'àmbit territorial espanyol,
una informació que és de gran utilitat per a les
instàncies dedicades al càlcul de vulnerabilitats i
impactes. En definitiva, tant el projecte espanyol com
el balear, que duu a terme el grup, parteixen dels
escenaris desenvolupats pel Panel Intergovernamental
del Canvi Climàtic.

Cal tenir en compte que l'IPCC en l'actualitat disposa
d'un ventall d'uns quaranta escenaris de clima per a
finals del segle XXI, segons distints increments
probables dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
Aquests escenaris són agrupats en quatre famílies,
que corresponen a distints graus en l'emissió dels
gasos esmentats: baix, mitjà-baix, mitjà-alt i alt. En
essència aquests escenaris responen al càlcul de
duplicar o triplicar les concentracions de gasos
d'efecte hivernacle existents a l'època preindustrial a
l'atmosfera del planeta.

El doctor Sergio Alonso adverteix que "a voltes la



polèmica sobre l'exactesa o inexactesa de la predicció
meteorològica i la seva relació amb la climàtica està
mal plantejada. És absolutament cert que l'atmosfera
és impredictible; això és, no es pot predir amb
exactesa el temps que farà demà ni els propers dies.
Ara bé, la predicció sobre el clima característic d'un
mes sencer, per exemple, es pot fer molt més
exactament; es pot arribar a afinar molt a l'hora de dir
quina serà la precipitació, quin serà el rang de
temperatures màximes i mínimes, etc. Per això no és
comparable la predicció meteorològica amb la
projecció climàtica basada en models. En el primer cas
la manca d'informació i el comportament de l'atmosfera
a curt termini fan que sigui inexacta; en canvi en el
segon, l'existència de molta informació (la informació
generada, per exemple, sobre temperatures i
precipitacions d'aquell mes durant molts d'anys) la fa
estadísticament més fiable. Això és un fet verificat: les
sèries climàtiques basades en els models
reprodueixen molt fidelment el clima".

L'objectiu essencial dels escenaris climàtics és
conèixer les evolucions possibles de variables com

temperatura, precipitació, humitat, vent, nuvolositat o
nivell mitjà de la mar. Aquestes variables són, a més,
essencials per calcular, en cooperació amb equips de
recerca multidisciplinaris, els impactes del canvi
climàtic sobre les Balears i el grau de vulnerabilitat de
les illes. Tal com hem dit, el grup de Meteorologia
generarà els escenaris climàtics per a les Balears sota
tres perspectives diferents: 

1) Directament a partir dels resultats de l'última
generació de models globals de simulació del clima
(més d'una desena) que s'han emprat per a la
projeccions climàtiques del Quart informe de l'IPCC,
considerant els distints escenaris socioeconòmics
possibles.

2) A partir dels resultats dels més recents projectes de
regionalització d'escenaris climàtics realitzats a
Espanya (projecte PRUDENCE i resultats de la
Fundación para la Investigación del Clima i de l'INM).

3) A partir d'una tècnica pròpia de regionalització.

Figura 4. Prototip
del sistema de
visualització del
futur mapa eòlic.



Els vents i les conques

A banda de la confecció d'escenaris climàtics, el grup
ha iniciat en primer lloc l'elaboració d'un mapa de
vents de les Illes Balears amb l'objectiu de poder
localitzar els indrets potencials per a aprofitament
eòlic. La creació del dit mapa eòlic es troba en fase
d'execució i es preveu tenir-lo completat al
començament de 2008. 

La correcta comunicació i interpretació dels resultats
(p. ex., les climatologies mensuals de la intensitat del
vent a distintes altures) exigeix un sistema de
visualització de les dades meteorològiques sobre el
terreny que inclogui informació temàtica de referència,
com carreteres i nuclis urbans. El grup ha creat ja un
prototip de sistema de visualització. La figura 4 mostra
un exemple corresponent a la zona del puig de
Massanella, on en aquest cas el camp representat (en
colors) és simplement l'altura del terreny.

D'altra banda, el grup està desenvolupant un model
hidrològic (HEC-HMS) basat en la predicció de
precipitació, en concret associat al model atmosfèric
MM5. Aquest model hidrològic podrà informar del
volum de l'aigua d'escorrentia en diferents conques
hidrogràfiques de les Illes Balears. El model ha estat
assajat a la conca barcelonina del Llobregat i a la
conca Inca - sa Pobla, a Mallorca (figura 5).

El model, una vegada estigui totalment desenvolupat,
permetrà conèixer amb una antelació de 48 hores el
risc probable de desbordament dels torrents i, per tant,
adoptar mesures per reduir els riscs per al medi
ambient i per a la població humana. Cal tenir en
compte que la predicció d'avingudes és especialment
problemàtica per a conques de petita grandària com
les que caracteritzen les illes, ja que els petits errors
que hi hagi en els camps prevists de precipitació
repercuteixen molt desfavorablement en el cabdal
previst a través dels efímers torrents. 

D'altra banda, el model hidrològic servirà pel que fa als
escenaris climàtics que es desenvoluparan per a finals
del segle XXI, concretament per conèixer com
afectaran els canvis de precipitació el règim dels
distints torrents tant pel que fa als ecosistemes que en
depenen directament com per poder predir futures
situacions de risc. 

Finalment, a totes les tasques esmentades cal afegir la
participació del grup de Meteorologia de la UIB en
diversos projectes que tenen com a objectiu comú
l'estudi de l'estructura i la previsibilitat dels ciclons a la
Mediterrània amb la finalitat última de millorar les
prediccions.

(http://www.uib.es/servei/comunicacio/sc/projectes/arxi
u/nousprojectes/clima/PRECIOSO.pdf)

Figura 5.-
Predicció
realitzada per la
conca de l'
Albufera
(Mallorca),
l'extensió de la
qual és d'uns
600 km2.



Treballs finançats a través de:
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat dels Illes Balears per a
desenvolupar activitats d'investigació i formació dintre de l'àrea del Canvi Climàtic en les Illes Balears (Agost,
2005)

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i la Universitat dels Illes Balears per a
desenvolupar activitats d'investigació dintre de l'àrea del Canvi Climàtic en les Illes Balears (Maig de 2007)
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Webs d'interès
http://www.uib.es/depart/dfs/meteorologia/
Grup de Meteorologia del Departament de Física de la UIB

http://mm5forecasts.uib.es
Model de simulació MM5 del Grup de Meteorologia de la UIB

Doctor Sergio Alonso, director del Grup de Meteorologia de la UIB.



http://mm5forecasts.uib.es/OCLIBlocal/
Model de simulació MM5 simplificat accesible des de la web de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears

http://130.206.134.226/redbalear/cat/indexCat.htm
Xarxa Balear de Climatologia


