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RESUM 
El present treball final de màster presenta i descriu les tasques plantejades i 

completades durant les pràctiques d’empresa al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
L’objectiu d’aquestes pràctiques ha estat la generació d’una visualització cartogràfica, 
mitjançant programari SIG, de les dades d’observacions meteorològiques, incloses dins de 
la base de dades del SMC. En la memòria s’exposa la metodologia que s’ha seguit per a 
l’assoliment dels objectius, així com uns exemples dels resultats que es poden obtenir a 
partir de la utilització dels valors de les observacions emmagatzemades a la base de dades 
emprada durant les pràctiques. D’aquesta manera, els resultats obtinguts en aquestes 
pràctiques han consistit en un conjunt de mapes elaborats amb dades climàtiques per a 
variables com la precipitació, la temperatura màxima o la temperatura mínima, i 
organitzades en diferents resolucions temporals.  
 
Paraules clau: base de dades, programari SIG, cartografia, climatologia, observacions 
meteorològiques 
 
 

ABSTRACT 
This final master’s thesis presents and describes the tasks proposed and completed 

during the internship at the Meteorological Service of Catalonia (SMC). The aim of these 
practices has been to generate a cartographic visualization, using GIS software, of 
meteorological observation data, included in the SMC database. The report sets out the 
methodology followed to achieve the objectives, as well as examples of the results that can 
be obtained from the use of the values of the observations stored in the database used 
during the practices. Thus, the results obtained in these practices have consisted of a set of 
maps prepared with climatic data for variables such as precipitation, maximum temperature 
or minimum temperature, and organized in different temporal resolutions. 
 
Keywords: database, GIS software, cartography, climatology, meteorological observations 
 
 
RESUMEN 

El presente trabajo final de máster presenta y describe las tareas planteadas y 
completadas durante las prácticas de empresa al Servicio Meteorológico de Cataluña 
(SMC). El objetivo de estas prácticas ha sido la generación de una visualización 
cartográfica, mediante software SIG, de los datos de observaciones meteorológicas, 
incluidas dentro de la base de datos del SMC. En la memoria se expone la metodología que 
se ha seguido para alcanzar los objetivos, así como unos ejemplos de los resultados que se 
pueden obtener a partir de la utilización de los valores de las observaciones almacenadas 
en la base de datos empleada durante las prácticas. De este modo, los resultados obtenidos 
en estas prácticas han consistido en un conjunto de mapas elaborados con datos climáticos 
sobre variables como la precipitación, la temperatura máxima o la temperatura mínima, y 
organizadas en diferentes resoluciones temporales. 

 
Palabras clave: base de datos, software SIG, cartografía, climatología, observaciones 
meteorológicas  
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1 INTRODUCCIÓ 
 

La present memòria s’emmarca en el Treball Final de Màster en Tecnologies de la 
Informació Geogràfica. Aquest projecte s’ha basat en les pràctiques externes en el Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC) (1). 

 
 

1.1 Estat de la qüestió i marc institucional 
 

En aquest apartat, que es troba dividit en tres parts, s’exposa l’estat de la qüestió 
que emmarca el projecte realitzat, així com el marc institucional en el que es comparen 
treballs de temàtiques similars realitzats en altres edicions d’aquest màster. L’últim 
subapartat conté les definicions d’alguns conceptes clau relacionats amb el treball i les 
tasques realitzades durant les pràctiques.     

 
1.1.1.- Estat de la qüestió  

 
El present projecte s’emmarca dins de l’anàlisi i la gestió de base de dades i de la 

posterior elaboració de cartografia mitjançant programari de Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG) (Mitchell, 1997). En aquest cas, els valors emprats en els representacions 
cartogràfiques són dades de caire meteorològic en els que es mostren diverses variables 
climàtiques. Amb l'objectiu de definir i contextualitzar correctament la temàtica del treball, 
s'han consultat articles i treballs de recerca que giren al voltant de diverses qüestions que, 
tot i ser diferents, conflueixen i ajuden a entendre aquesta temàtica objecte d'estudi.  

La temàtica clau que permet emmarcar el projecte és la utilització de programari SIG 
amb dades d’observacions meteorològiques per a la generació de cartografia que permeti 
veure el comportament de certes variables climàtiques per a períodes específics de temps. 
La recerca científica sobre la utilització del SIG per a l’anàlisi de comportaments climàtics és 
una disciplina de desenvolupament molt recent i no abunda la bibliografia que ho tracti. 
Malgrat aquest fet, és cert que s’ha dut a terme l’esforç de compilar un manual en el que el 
tema principal gira en torn a la utilització del SIG en climatologia i meteorologia (Dobesch et 
al., 2007). Dins d’aquest manual, el primer capítol (Perdigao, 2007) és el que tracta més 
directament la temàtica de la integració de dades climàtiques. Dit capítol serveix per a 
introduir les definicions del que són les dades geogràfiques i la tecnologia SIG, així com la 
metodologia per a accedir a les dades climàtiques des del SIG. També es destaca la 
importància de comptar amb una base de dades potent que serveixi de plataforma eficient 
per a la recerca amb eines SIG (Perdigao, 2007).  

En un article es tracta sobre la construcció d’una caracterització de les climatologies 
de la conca mediterrània a partir dels Sistemes d’Informació Geogràfica (Agnew i Palutikof, 
2000). Per a realitzar la cartografia d’aquest article es van obtenir dades de precipitació i 
temperatura de 285 i 248 observatoris, respectivament. La majoria de les fonts puntuals de 
les dades utilitzades es troba en els països europeus riberencs de la Mediterrània. La 
hipòtesis que seguien era que el clima d’una localitat concreta es troba influenciat pels 
atributs ambientals que l’envolten (Agnew i Palutikof, 2000). Els resultats que presenten son 
mapes de coropletes amb les diverses àrees classificades segons criteris per a valorar les 
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precipitacions i temperatures. L’article es conclou amb reflexions sobre el potencial de la 
utilització del SIG en l’anàlisi de la climatologia. 

Per altra banda, la gran majoria d’articles científics que s’han trobat sobre la recerca i 
l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica, ja no tracten directament aspectes 
climatològics. Un d’aquests casos seria l’article que utilitza l’anàlisi SIG per a estudiar els 
impactes globals de l’augment del nivell del mar degut al canvi climàtic (Li; Rowley; 
Kostelnick; Braaten; Meisel i Hulbutta, 2009). En aquest article, els autors han desenvolupat, 
a partir de diverses bases de dades, metodologies amb SIG per a facilitar la visualització 
dels impactes globals de l’augment del nivell del mar i les inundacions que aquest causarà.  

Altres articles tracten aspectes metodològics sobre l’obtenció i gestió de grans bases 
de dades per a la seva aplicació en treballs de climatologia històrica, així com en la 
perspectiva futura de cara a la utilització d’eines SIG amb els seus valors (Prohom; 
Barriendos; Sanchez-Lorenzo, 2015). 

 
1.1.2.- Marc institucional  

 
A continuació s’exposa l’anàlisi comparatiu dels Treballs de Final de Màster, que 

tracten de temàtiques similars a la de la present memòria, realitzats per alumnes del Màster 
d’anteriors edicions.  

Tal i com s’ha esmentat en l’estat de la qüestió, el present projecte s’emmarca dins la 
gestió de bases de dades i l’anàlisi de cartografia sobre variables climàtiques generada amb 
programari SIG. Així, fent una revisió del repositori de Treballs de Final de Màster presentats 
en edicions anteriors, no s’ha trobat cap treball que tractés directament, com a temàtica, 
l’anàlisi de variables meteorològiques mitjançant SIG. Tot i això, s’han trobat nombrosos 
treballs sobre la utilització de SIG, malgrat que sigui en altres àrees d’estudi, que permeten 
fer comparacions entre aspectes similars.  

Un d’aquests treballs és el que tracta sobre mètodes de representació espacial de 
dades de població geocodificades, basat en unes pràctiques realitzades a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Castelló, 2017). En dit projecte, l’alumne utilitza geometries de 
malla, amb quadrats proporcionats des del Idescat, amb la finalitat de presentar 
espacialment i d’una forma clara certes dades demogràfiques. El seu projecte es basa en el 
disseny d’una metodologia específica per a l’aplicació de dades demogràfiques de l’Idescat 
en una cartografia, a partir de la localització per malles de les dades estadístiques.  

Un altre treball que presenta similituds és el que tracta sobre el desenvolupament 
d’una metodologia per a la creació d’un mapa de riscos d’erosió a partir de la cartografia 
existent, realitzat en el marc de les seves pràctiques d’empresa en el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte es basava en el disseny 
d’una metodologia però el resultat que presenta és la cartografia del risc d’erosió en una 
àrea específica. 
 
1.1.3.- Definició de conceptes clau  

 
El següent apartat consisteix a precisar de forma breu i concisa, una proposta de 

terminologia emprada en el present document amb la finalitat d'ajudar al lector en la 
comprensió d'aquests conceptes clau per al projecte. Aquests conceptes són els següents: 
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- Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Un SIG és l’entorn que proporciona a 
l’usuari la capacitat d’analitzar i gestionar dades geogràfiques amb una component espacial. 
Es tracta d’eines basades en l’utilització de recursos informàtics que permeten treballar amb 
informació espacial per a analitzar els seus resultats i generar cartografia (Mitchell, 1997). 

 
- QGIS. És un programari de codi lliure SIG (Sistema Informació Geogràfica) que 

permet, des de l’escriptori, la visualització, l’edició i l’anàlisi de dades geoespacials (2). 
Aquest software permet a l’usuari analitzar i editar dades espacials, així com la generació de 
cartografia a partir de les dades emprades.  

 
- Web Map Service (WMS). Es tracta d'un protocol estàndard definit per l'OGC (Open 

Geospatial Consortium) que mostra mapes georeferenciats (retornats com JPEG, PNG, etc.) 
a través d'una aplicació o visor de mapes des d'una sol·licitud geogràfica prèvia (àrea 
d'interès). En aquestes pràctiques s’ha fet servir la connexió WMS amb l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (4). 

 
- Shapefile (shp). Es tracta d'un format vectorial d'emmagatzematge digital on es 

guarda la localització dels elements geogràfics i els atributs associats a ells (ESRI, 1998). 
 
- PostgreSQL. És un programari lliure que permet gestionar bases de dades 

relacionals. El suport del Postgres és el llenguatge estàndard SQL (Llenguatge de consulta 
estructurada, en les seves sigles angleses), comú per a la seva utilitat en la programació i en 
la gestió de bases de dades (5).     

 
 

1.2 Estructura i divisió de les tasques 
 
En aquest apartat es mostren les accions o tasques que es realitzaran amb la finalitat 

d’assolir els objectius d’aquest projecte. A continuació es mostren les fases en les que s’han 
dividit les tasques a realitzar, així com la duració prevista en nombre de setmanes (Figura 1) 
i el seu corresponent cronograma (Figura 2).  

 
1.- Concreció del projecte i delimitació del seu abast.   
  
2.- Familiarització de la Base de Dades proporcionada des del SMC.    
 
3.- Comprensió dels models relacionals de la Base de Dades del SMC.  
  
4.- Definició de les consultes que es volen fer a la Base de Dades. Elaboració de les 

consultes, mitjançant el llenguatge SQL, necessàries per obtenir les dades desitjades.   
  
5.- Implementació i explotació de la Base de Dades per a obtenir les dades 

necessàries per tal de respondre les consultes i testos de validació.  
  
6.- Elaboració de la cartografia específica, mitjançant l’eina SIG, que permeti veure 

els resultat que s’obtindrien amb l’explotació d’unes taules de la base de dades. Aquesta 
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explotació es faria a partir de les capes vectorials en format shapefile (ESRI, 1998) 
generades a partir de la informació obtinguda des de la base de dades.  

  
7.- Redacció de la memòria del projecte.  
  
8.- Conclusió final del projecte.   
 

 
Figura 1: Taula de les fases que composen el projecte i la seva durada en nombre de setmanes. 

 
 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt amb el cronograma de les tasques a fer per a dur a terme el projecte, i les setmanes 

necessàries per a complir amb cadascuna de les tasques. 

 
 

1.3 Breu descripció de la història i activitat del SMC 
 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) te els seus orígens en la Mancomunitat 

de Catalunya i comença la seva activitat el 1921, dirigit per Eduard Fontserè (1). Aquest 
primer Servei es manté actiu fins el gener de 1939, moment en que les seves funcions i 
competències en aquest sector van ser assumides pel Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN, Ministerio del Aire), després anomenat Instituto Nacional de Meteorología. No es fins 
el 7 de novembre del 2001 que el Parlament de Catalunya aprova la creació del Servei 

Nº 
setmanes

TASCA 1: Concreció del projecte 1

TASCA 2: Familiarització amb la BD 3

TASCA 3: Comprensió dels models relacionals 2

TASCA 4: Definició i elaboració de les consultes SQL 4

TASCA 5: Explotació de les dades 2

TASCA 6: Elaboració de cartografia amb eina SIG 3

TASCA 7: Redacció de la memòria 2

TASCA 8: Conclusions del projecte 1

Tasca
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Meteorològic de Catalunya com a entitat pública adscrita al Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat.  

Avui en dia, el Servei Meteorològic de Catalunya compleix amb les competències 
que van ser traspassades des de l’organisme homòleg estatal. D’aquesta manera, les 
principals funcions assumides pel SMC consisteixen en el manteniment de la Xarxa 
d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (on s’inclouen les xarxes de 
radars i les d’observadors meteorològics, entre d’altres) i en la gestió, l’explotació i la 
divulgació de les dades registrades mitjançant dits equipaments. La Xarxa d’Equipaments 
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, gestionada per el SMC, es troba composta 
per un conjunt de xarxes d’equipaments: 

- La Xarxa de Radars del SMC (XRAD), es tracta del conjunt de radars d’observació 
meteorològica que permeten generar estimacions quantitatives de les precipitacions. 
Aquesta xarxa es troba composta pels radars de Vallirana, Puig d'Arques, La 
Panadella i Tivissa-Llaberia. 

- La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE), es tracta 
d’una eina que permet la detecció en temps real de les situacions meteorològiques 
d'activitat convectiva.  

- La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques de Catalunya (XEMA), es tracta 
del conjunt d’estacions meteorològiques que envien les seves dades al SMC de 
forma remota. 

- La Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) es tracta d’una iniciativa que permet 
ampliar la disponibilitat de les dades, a partir de les observacions realitzades pel 
col·lectiu d’observadors meteorològics, que es torben repartits per tot el territori.  

 
 

1.4 Àrea i temàtica d’estudi 
 
L’objecte d’estudi d’aquest projecte són les dades recollides per la xarxa d’observatoris 

meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En conseqüència, l’àrea 
d’estudi d’aquest projecte queda limitada a totes aquelles ubicacions on es torbi cadascuna 
de les estacions meteorològiques del SMC. El SMC obté dades i supervisa el funcionament 
de 189 estacions automàtiques, que es troben incloses dins de la Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) (Figura 3). També compta amb la col·laboració de 
132 observadors privats que envien les dades recollides des de les seves estacions 
meteorològiques, es troben inclosos dins de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM).  
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Figura 3: Mapa de situació amb una mostra de les estacions meteorològiques, gestionades  

pel Servei Meteorològic de Catalunya, que apareixen en la cartografia realitzada durant les pràctiques. 
. 

 
 El Servei Meteorològic de Catalunya compleix amb la funció de recopilar totes les 
dades que es generen des de les estacions de les seves xarxes de material meteorològic. 
Dites dades es van emmagatzemant en la seva Base de Dades a mesura que es van 
generant.  
 Les dades que es recullen són les habituals dels serveis meteorològics amb 
nombroses variables de fenòmens atmosfèrics, obtingudes en resolucions temporals molt 
altes, algunes d'elles minutals, i disponibles en temps real (precipitació, temperatura, 
pressió, direcció i velocitat del vent, humitat, i presència de determinats fenòmens com neu o 
calamarsa). Aquesta informació serveix, entre d'altres funcions, per a l'establiment de valors 
i sèries climàtiques, o per a la detecció i seguiment de situacions meteorològiques de risc. 
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2 OBJECTIUS 
 

2.1 Objectiu general 
 
L’objectiu general d’aquest projecte consisteix en analitzar i visualitzar, en un 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) d’escriptori, la informació de les dades climàtiques, 
pròpies dels observatoris meteorològics, que recull i gestiona el Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC).  

 

2.2   Objectius específics 
  

A continuació s’exposen els objectius que responen de forma específica a les tasques 
proposades en aquest projecte:  
  

- Familiaritzar-se amb la base de dades climàtica del Servei Meteorològic de 
Catalunya.  
  

- Comprendre l’estructura i components de l’esquema relacional de la base de dades, 
els seus diferents components i atributs, per tal de definir les taules de major interès per a 
les pràctiques.  
  

- Assolir un adequat aprenentatge en el llenguatge informàtic SQL a partir de la 
definició i elaboració d’un seguit de consultes que permetin obtenir les dades requerides a la 
base de dades.   
  

- Esbrinar procediments i criteris formals que permetin una clara representació de les 
variables i dades climàtiques en el SIG.  

 
- Utilitzar el SIG per a visualitzar les dades de variables climàtiques, obtingudes dels 

diversos observatoris sobre:  
 Temperatura màxima i mínima en un dia.  
 Precipitació en un dia.  
 Acumulació mensual i anual de la precipitació.  
 Mitjanes de temperatura mensual i anual.  

  
- Elaborar un conjunt de cartografies que esdevingui de la major utilitat possible per a 

la comprensió dels processos i episodis climàtics actuals a l’àrea d’estudi.    
  

- Permetre una millora en el procés de control de qualitat de les dades climàtiques, com 
a resultat induït a partir de la cartografia realitzada. 
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3 METODOLOGIA 
 
 

3.1 Definició del projecte  
 
El present projecte es basa en la implementació de dades climàtiques històriques en 

un visor de geoinformació. Es segueix la finalitat de representar en un visor cartogràfic SIG 
les dades de la base de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta base de 
dades ofereix els valors de les observacions meteorològiques preses per més de 1500 punts 
d’observació, a resolució diària i subdiària, des de l’any 1780.  

El projecte es fonamenta en treballar amb la base de dades climàtica del Servei, a 
partir de la realització de consultes, en llenguatge SQL, per a visualitzar les dades d’interès 
que, posteriorment, seran implementades en un visor d’escriptori, a partir del programa 
QGIS. D’aquesta manera, els resultats finals del projecte consisteixen en la correcte 
visualització de les dades, ja siguin les de dies específics o les de diferents acumulacions, 
mitjançant l’eina del QGIS.  

 
 

3.2 Adaptació a les pràctiques telemàtiques i primer accés a la 
base de dades 
 

Aquest apartat exposen les diverses activitats realitzades durant el periode de 
pràctiques al Servei Meteorològic de Catalunya, sota les condicions de confinament 
sobrevingudes per l’excepcionalitat ocasionada pel Decret d’Estat d’Alarma per emergència 
sanitària. Es convenient explicar aquestes pautes sobrevingudes i imprevistes, abans de 
seguir amb l’explicació de la metodologia seguida durant les pràctiques, perquè han creat un 
marc de treball completament diferent al que habia previst.  

Degut a les excepcionals circumstàncies experimentades pel confinament realitzat 
arran de la pandèmia de la Covid-19, les pràctiques s’han dut a terme de forma telemàtica. 
Així, ha calgut realitzar unes activitats preparatòries addicionals amb la finalitat de 
desenvolupar les pràctiques amb la màxima normalitat possible però adaptades a les noves 
circumstàncies. Inicialment, estava previst que les pràctiques es desenvolupessin de forma 
presencial, treballant en la base de dades del Servei Meteorològic de Catalunya directament 
des d’un dels seus ordinadors a la pròpia seu física. 

Degut a les circumstàncies descrites, es va prendre la decisió de fer una connexió de 
forma remota a l’escriptori de l’ordinador que conté totes les dades i programes necessaris 
per a dur a terme les pràctiques. Per a efectuar aquesta connexió s’ha instal·lat el Cisco 
AnyConnect, un programa que genera una connexió VPN (Virtual Private Network) o Xarxa 
Privada Virtual. Aquesta VPN permet treballar de forma remota, a través d'Internet, sense 
tenir una connexió física, amb el sistema que es vol utilitzar. En concret, per a connectar-me 
a l’ordinador del SMC, he fet servir la “VPN Generalitat FMO”. 

Una vegada connectat al seu escriptori de forma remota, i de la mateixa manera que 
hagués fet de forma presencial, obro el programari “pgAdmin 4” del seu ordinador. A partir 
d’aquest programa es pot accedir a la base de dades amb la que faré el projecte. Dins del 
“pgAdmin 4” hi ha dos servidors, el primer és on hi ha les dades del SMC en fase de 
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preproducció per a generar els seus productes, mentre que en el segon, anomenat 
“Desenvolupament” és on tenen les dades preparades per als alumnes en pràctiques. Dins 
d’aquest últim servidor es troba la base de dades emprada durant les meves pràctiques, es 
tracta de la base de dades “productes2”, on s’inclouen les seixanta-dues taules que 
contenen totes les dades relacionades amb l’observació meteorològica. Aquestes taules 
incloses dins de la Base de dades s’han consultat a través de l’utilització, des de la barra 
d’eines del pgAdmin 4, de la “Query Tool”. Dita eina és des d’on es poden elaborar les 
consultes en llenguatge SQL que permeten l’obtenció, en forma de taules, de les dades 
desitjades per a la posterior creació de cartografia temàtica específica.  

Finalment, cal remarcar que al no poder fer les pràctiques a la seu física de 
l’empresa, de forma presencial, les pràctiques estaven totalment supeditades a la dinàmica 
de correus electrònics entre la persona encarregada de l’empresa i l’estudiant. Aquesta 
dinàmica s’ha vist dificultada des de bon principi degut a l’horari de les pràctiques. Malgrat 
que en un principi estava establert un horari de matins, des de l’empresa se’m va comunicar 
que l’ordinador que jo faria servir estaria ocupat tots els matins i que jo hauria de treballar 
per les tardes. Aquest canvi d’horari ha generat un desencaix amb l’horari de la persona 
encarregada de les pràctiques, que és de matins. Així, s’ha produït una dificultat afegida al 
procés de les pràctiques, perquè cada dubte o dificultat tècnica que pogués sorgir es 
quedava sense resposta immediata i fins al dia següent no es podia tractar adequadament, i 
en cap cas amb la possibilitat de treballar conjuntament l'estudiant i la persona encarregada 
dins la base de dades.  

 
 

3.3 Presentació dels models relacions de la Base de Dades 
 

En el present apartat s’exposa la tipologia de les dades amb les que s’ha treballat 
durant les pràctiques. També es fa una breu descripció de l’estructura de la Base de Dades 
del Servei Meteorològic de Catalunya, fent èmfasi en aquelles taules que han estat de major 
rellevància a l’hora d’obtenir resultats i complir amb els objectius del projecte.  

En les fases inicials del projecte estava prevista la construcció d’una base de dades 
pròpia, en la que estiguessin inclosos els camps principals i les dades necessàries per a les 
pràctiques, però que es pogués treballar de forma independent del sistema de l’empresa. 
Aquesta proposta va ser desestimada degut a la política d’empresa del Servei Meteorològic 
de Catalunya. Així, totes les dades emprades en aquestes pràctiques s’han treballat 
íntegrament en el seu ordinador i fent servir únicament el programari del que aquest 
disposava que, per al cas de la gestió de la Base de Dades, es tracta del pgAdmin IV de 
PostgreSQL.  

Les dades emprades en aquestes pràctiques es basen principalment en informació 
de tipus climàtic, especialment dades amb valors sobre variables climàtiques com són la 
precipitació i la temperatura, obtingudes a partir de les observacions meteorològiques. 
També ha tingut gran importància el camp amb les coordenades de les estacions, donat que 
és necessari per a la representació cartogràfica de les dades climàtiques.   

En la seva base de dades tenen diverses taules on es van afegint les dades 
corresponents a cadascuna de les observacions meteorològiques realitzades. En concret, la 
Base de Dades del Servei Meteorològic de Catalunya es divideix en un total de 22 taules on 
es conté tota la informació que permet entendre el valor i tipologia de les observacions 
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meteorològiques, les ubicacions on es prenen, els usuaris a qui van destinades les dades, 
etc. (Figura 4). 

A continuació es comenten les taules d’aquesta Base de dades que han estat més 
rellevants a l’hora de dur a terme les pràctiques. Per una banda hi ha les taules principals on 
s’emmagatzemen les dades i informacions que s’han d’incloure en la taula resultant de la 
consulta per a la creació de les capes i la cartografia. Aquestes taules serien principalment 
tres: 

- La taula “xvo_valors_observacions” és on desen les dades recollides per les 
estacions meteorològiques. En dita taula s’inclou la informació d’interès per a 
entendre les dades desades, com son el seu codi identificatiu, el seu valor (la 
mesura), la data en la que s’ha pres la mesura i la seva data d’inserció a la base de 
dades, entre d’altres. Un detall interessant és que en aquesta taula no apareix cap 
informació que relacioni les dades de les observacions amb l’estació/municipi 
d’origen de les dades. 

- La taula “xvo_estacions” inclou la informació relativa a cadascuna de les estacions 
incloses dins de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquesta taula 
apareixen els camps propis de l’estació, com són el seu nom, les seves coordenades 
geogràfiques, la data d’alta de l’estació i/o la seva data de baixa, etc.   

- La taula “xvo_variables” conté la informació relativa a cadascuna de les variables 
meteorològiques que son registrades pels observatoris del Servei. Els principals 
aspectes que es recullen en aquesta taula són les tipologies de variables, els seus 
codis, les formules en llenguatge SQL necessàries per a obtenir certs camps, les 
seves unitats de mesura, etc. La informació sobre el moment del dia en el que es 
prenen les mesures sobre cada variable, és un camp que es correspon a la taula 
xvo_variables_moments. 

 
Per altre banda, hi ha les taules que contenen camps que resulten importants per a 

la generació d’unions entre les taules principals. Aquestes taules efectuen nexes entre les 
taules principals i, generalment, els seus camps estan formats per codis identificatius i claus 
forànies de les taules principals. Així, les taules d’aquesta tipologia que han estat més 
utilitzades en les pràctiques són principalment tres: 

- La taula xvo_moments_observacions conté les dades sobre els diversos moments 
als que es pot assignar una observació. 

- La taula xvo_variables_moments permet associar cadascuna de les variables 
observades amb el moment del dia que són registrades.  

- La taula xvo_estacions_variables_moments serveix de nexe d’unió entre les 
estacions i les seves variables moments.  
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Figura 4: Model relacional de la Base de Dades del Servei Meteorològic de Catalunya.  

Elaboració pròpia a partir del programa Open ModelSphere 
(3)

. 
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3.4 Definició i aplicació de les consultes en llenguatge SQL 
 
En el present apartat es detallen les tasques que s’han realitzat amb l’eina de 

consultes en llenguatge SQL de la Base de Dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 
També s’exposen les formules emprades per a completar les tasques i assolir els objectius 
del projecte. L’apartat es divideix en els diversos tipus de consultes que s’han realitzat 
durant les pràctiques d’empresa.  

 
3.4.1.- Consultes prèvies a les consultes principals de les pràctiques 

 
Primer de tot, i de forma prèvia a la construcció de les consultes pròpies del projecte, 

es va prendre la decisió de fer unes consultes secundàries amb la finalitat de permetre un 
millor coneixement de l’estructura de les taules que serà necessària per a les consultes 
principals. També permet aprofundir en el coneixement en llenguatge SQL i adequar el nivell 
a les exigències de les pràctiques. Aquestes consultes introductòries tenien l’objectiu de fer 
entendre quins eren els camps de les taules que tenien una major rellevància de cara a les 
consultes principals. Així, generalment es demanaven consultes sobre diversos aspectes de 
les estacions, com els seus noms o les seves dates d’alta i baixa, o de les variables, com el 
seus noms, unitats de mesura, etc.   

Desprès d’obtenir bons resultats en aquest conjunt de consultes inicials, es va 
començar a desenvolupar una consulta més complexa, que guardaria certes similituds amb 
les consultes principals del projecte. Aquesta consulta va permetre exemplificar la tipologia 
de consultes que caldrà dur a terme per a obtenir les variables rellevants per al projecte, 
com són la precipitació i la temperatura. Així, en dita consulta es demana crear una taula 
que inclogui les dades sobre les estacions on es registri un variable específica, en aquest 
cas es va escollir la velocitat del vent, i que el registre s’efectués en un horari concret.  

Desprès de nombrosos intents sense un resultat positiu, fent una consulta llarga i 
excessivament complexa s’aconsegueix obtenir una taula amb els valors desitjats (Figura 5). 
En aquesta consulta ja es va assolir el coneixement necessari per a generar les unions entre 
taules de forma correcte, encara que se’n utilitzessin algunes que es podrien haver obviat. 
En aquesta prova es va prendre la decisió d’efectuar un total de quatre unions entre taules, 
enllaçant totes les que contenien camps importants per a la visualització de la taula final. 
D’aquesta manera amb quatre unions es relacionen cinc taules, permetent l’obtenció dels 
valors de les observacions, els codis de les variables i la informació sobre les estacions 
afectades, incloent les taules necessàries per a la seva correcte combinació.  
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Figura 5: Captura de pantalla de la consulta feta per a obtenir les dades de  

les estacions que enregistren la Velocitat del vent. 

 
Aquesta consulta proporcionava un resultat ajustat a l’objectiu que es proposava, 

però encara es trobava lluny de l’estructura desitjada. Així, desprès de seguir fent proves 
d’assaig i error, s’assoleix una consulta en la que s’acoten be els camps que es volen 
mostrar en la taula resultat, al mateix temps que es redueixen el nombre d’unions (joins). En 
aquesta consulta millorada (Figura 6) s’ha ajustat el nombre de columnes a representar en la 
taula resultant i s’ha reduït dràsticament el nombre d’unions entre taules de la base de 
dades a només dues taules relacionades (la taula amb les estacions i la taula de relació 
entre les estacions i les variables moments). Per altra banda, en la clàusula “where” ja no és 
necessari especificar ni el nom de la variable ni el moment en que succeeix. Al conèixer el 
codi de la variable, inclòs en la columna xoev_xovm_idint de la taula 
xvo_estacions_variables_moments, es pot especificar el seu codi de forma concreta i obtenir 
totes les dades sobre dita variable. Així, escrivint com a condició de la consulta únicament el 
número identificatiu de la variable a cercar (en aquest cas el 33) s’obté tota la informació 
desitjada. En aquest cas, només es vol conèixer la informació de les estacions que 
enregistren la variable de la Direcció del vent, però el mateix procediment, fent una cerca 
prèvia per obtenir el codi identificatiu de la variable, és imprescindible per a la construcció de 
les consultes amb les que s’assoliran els objectius d’aquest projecte.  
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Figura 6: Captura de pantalla de la consulta definitiva feta per a obtenir les dades de  

les estacions que enregistren la Velocitat del vent. 

 
Mitjançant la darrera consulta (Figura 6), s’obtenen els resultats desitjats que, en 

aquest cas, consisteixen en una taula de 177 files i les quatre columnes demanades (el nom 
de l’estació, el codi identificatiu de l’estació, la data d’alta i la data de baixa) (Figura 7). En 
aquesta consulta només es volia tenir constància de quines eren les estacions que 
recopilaven informació sobre la variable de la velocitat del vent. Amb aquesta consulta, 
especificant que la data d’alta és no nul·la, ens assegurem que les estacions que apareguin 
llistades hagin entrat en funcionament, i que la seva data de baixa sigui nul·la implica que 
segueixen actives.  
 

 
Figura 7: Captura de pantalla d’una part de la taula resultant obtinguda en la consulta per conèixer les dades de 

les estacions que enregistren la Velocitat del vent. 

 
 
3.4.2.- Consulta sobre la precipitació en les darreres 24 hores per a un dia concret  
  

De la mateixa manera que en el procediment de la última de les consultes 
secundàries, per a poder obtenir els valors de la precipitació en les darreres 24 hores per a 
un dia concret, el primer pas consisteix en conèixer el codi de dita variable. Seguint el 
procediment ja mencionat, és necessari crear una consulta prèvia que permeti establir quin 
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és el codi que ajudi a obtenir la variable desitjada. Aquesta consulta és molt senzilla, ja que 
només es vol fer aparèixer el codi de la variable i no hi ha la necessitat de crear una taula 
més completa, que contingui un major nombre de camps (Figura 8). Es demana la 
visualització del codi identificatiu de les variables moments i del nom de la variable per a 
clarificar la visualització malgrat que aquests dos camps no formen part de la mateixa taula.  
Degut a aquest fet, és necessari realitzar una unió entre la taula de les variables i la de les 
variables moments. Amb aquesta unió (Join) els camps de dites taules queden relacionats i 
fan que al demanar-se la consulta, aquesta actuï com si es tractés d’una única taula. Amb la 
finalitat d’obtenir el codi identificatiu de la variable, és necessari especificar de quina variable 
es tracta. En aquest cas, s’especifica en la funció “Where” que es cerquin tots aquells codis 
identificatius que tinguin relació amb els noms de variable que coincideixin amb el de 
‘Precipitació total darreres 24h (dia pluviomètric)’. D’aquesta manera, el resultat de la 
consulta apareix en una taula de dos camps on, generalment, apareixen dues files 
corresponents a dos codis identificatius diferents (Figura 9). Ambdós codis identifiquen a la 
mateixa variable però, tal i com passa en certs casos, cadascun dels codis serveix per 
identificar unes unitats de mesura diferents per a la variable que s’ha consultat. En aquest 
cas, per a obtenir els valors de precipitació d’un dia concret, només es farà servir el codi 
identificatiu 60.    
 

 
Figura 8: Captura de pantalla de la consulta necessària per a obtenir el codi identificatiu de la variable que es vol 

cercar. 
 

 
Figura 9: Captura de pantalla de la taula resultant, obtinguda en la consulta per conèixer el codi identificatiu de la 

variable a cercar, en aquest cas és el codi de la Precipitació Total en les darreres 24h.  
 
 

Una vegada ja es coneix el codi identificatiu de la variable es procedeix a elaborar la 
consulta principal per a obtenir cadascuna de les variables desitjades i la precipitació d’un 
dia concret és la primera que s’ha treballat. En la consulta per a obtenir la precipitació total 
en les darreres 24 hores, i en la resta de consultes fetes en aquestes pràctiques, els dos 
camps de major importància i més necessaris són el dels valors de les observacions i el de 
les coordenades de l’estació (Figura 10). El camp del valor de les observacions, com indica 
el seu nom, mostra el valor (la quantitat) de precipitació que s’ha registrat en el dia que s’ha 
indicat a la consulta. Els diversos valors de la base de dades s’inclouen en format text; com 
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que aquest no és pràctic a l’hora de demanar que facin operacions, a la consulta s’especifica 
que es modifiqui per a convertir-lo a valor numèric. En la mateixa línia de la consulta també 
es demana que tots els valors que els observadors han entrat a la base de dades en format 
text, escrivint ‘ip’, es modifiqui a valor numèric, amb un valor igual a ‘0.0’. El camp de les 
coordenades de les estacions és imprescindible de cara a generar la cartografia, donat que 
permet ubicar amb precisió cada valor en el lloc exacte en el que s’ha pres la mesura. Un 
altre camp de gran importància és el de la data, que es troba inclòs en la mateixa taula que 
els valors de les observacions. La data permet especificar el dia que es vulgui per a fer la 
selecció de la informació. Degut a que, dins de la seva base de dades, la data dels valors 
està inclosa amb l’hora exacte es considerà convenient simplificar la seva utilització. 
D’aquesta manera, s’especifica, mitjançant la funció “to_char”, que la data es pugui 
identificar només afegint el dia, el mes i l’any, en un format més senzill i habitual (Figura 10). 
Els altres camps que s’inclouen per a que apareguin a la taula resultant són el nom de 
l’estació, que en molts casos permet identificar fàcilment al municipi en el que es troba, i el 
codi identificatiu de dita estació.  

 

 
Figura 10: Captura de pantalla de la consulta definitiva feta per a obtenir els valors enregistrats sobre la variable 

de la Precipitació total, per a un dia concret. 

 
 
Amb la finalitat de relacionar aquests dos camps, que formen part de taules diferents, 

és necessari generar unions (Joins) entre les seves respectives taules per tal de vincular-les 
i facilitar l’obtenció de les seves dades. Així, dins de la clàusula “Where” s’afegeixen dues 
línies que permeten, per una banda, la unió de la taula de les estacions amb la taula de les 
estacions variables moments i la unió de la taula de les estacions variables moments amb la 
taula dels valors de les observacions. Juntament amb les unions, en la clàusula “Where” 
també s’afegeixen altres condicions que permeten acotar l’abast de la consulta i obtenir els 
resultats desitjats. Just desprès de les unions s’especifica el codi de la variable que s’ha 
cercat anteriorment en la consulta anterior; en el cas de la precipitació, es marca en número 
60, assegurant que tots els valors que apareixeran a la taula resultant seran de precipitació i 
estaran en les unitats desitjades (mm). En la següent línia es demana que la data de baixa 
de l’estació, que enregistra els valors, sigui nul·la, implicant que sigui una estació que 
encara sigui en actiu. En aquesta part de la consulta també es concreta la data de la que es 
volen obtenir els resultats. La data s’escriu en  dues parts, primer dient que el dia de la cerca 
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cal que sigui igual o superior al dia de la primera data, i després especificant que el dia cal 
que sigui inferior al número de dia escrit en la segona data. D’aquesta manera es concreta 
sobre quin dia es volen obtenir els valors. Per altra banda, degut a la modificació feta sobre 
el format de la data en la primera línia de la consulta, en la clàusula “Where” es pot 
especificar la data exacte que es vulgui buscar només afegint el dia, el mes i l’any.  

Una vegada s’executa la consulta, s’obté una taula de cinc columnes i un nombre 
variable de files, depenent del dia que es triï en la selecció. Les columnes obtingudes 
contenen tota la informació i camps necessaris per a la futura elaboració de la cartografia, 
com són les coordenades i nom de les estacions i els valors de les observacions (Figura 11). 
En aquest cas s’ha escollit el dia 7 de novembre de 1982, en el que unes fortes 
precipitacions van ocasionar un conegut episodi d'inundacions catastròfiques. El nombre de 
files resultants per a aquesta taula han estat 335. 
 

 
Figura 11: Captura de pantalla d’una part de la taula resultant obtinguda en la consulta per conèixer els valors 

observats sobre la precipitació del dia 7 de novembre de 1982.  

 
 

A partir de la mateixa estructura de consulta, es modifica el codi de la variable, 
canviant el numero 60 pel 61, amb la finalitat d’obtenir la “precipitació del dia 0-24 hores”. 
Aquesta variable proporciona uns resultats similars a la variable de precipitació anterior però 
produint-se un canvi en la franja horària en la que s’agrupen les dades, que passa a ser 
l’horari civil de 0 a 24 hores. Per altra banda, la variable convencional de la precipitació es 
troba emmarcada en l’horari pluviomètric de les 8 hores del matí d'un dia a les 8 hores del 
matí del dia següent. En les consultes realitzades per a buscar els valors registrats sobre 
aquesta variable el nombre de files de la taula resultant sempre ha estat molt baix. Tal i com 
es veu en la Figura 12, per a una data concreta en la que per a la variable anterior s’han 
obtingut centenars de files amb valors, en aquesta variable només s’obtenen unes poques, 
com en aquest cas que només hi havia quatre valors enregistrats. Aquest fet es deu a que 
es tracta d’una variable que es troba en desenvolupament i el seu nombre de registres és 
encara molt baix.    
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Figura 12: Captura de pantalla d’una part de la taula resultant obtinguda en la consulta per conèixer els valors 

observats sobre la “precipitació del dia 0-24 hores” per a una data aleatòria.  

 
 
3.4.3.- Consulta sobre la temperatura per a un dia concret 

 
Desprès d’obtenir els resultats de la consulta sobre les dades de precipitació, les 

següents consultes que s’han dut a terme són aquelles que permeten obtenir els valors de la 
temperatura per a un dia concret.  

De la mateixa manera que en el procediment de la consulta de precipitació, el primer 
pas ha consistit en l’obtenció del codi de les variables a treballar. Així, s’aplica la consulta de 
la figura 10, però es canvia el nom de la variable per el de 'Temperatura màxima' i, tot seguit, 
el de 'Temperatura mínima'. Els resultats d’aquestes dues consultes prèvies són el codi de 
variable de la temperatura màxima, que es 10, i el codi de la temperatura mínima, que és 12. 
Una vegada es coneixen aquests dos codis, s’aplica la consulta principal per a l’obtenció 
dels valors de temperatura d’un dia concret. Es fa servir la mateixa formula (Figura 10) però 
es canvi el codi de la variable, per tal d’obtenir o els valors de la temperatura màxima o els 
valors de la mínima.  

El resultat d’aplicar aquesta consulta és el mateix que el que s’obté en la consulta 
anterior, una taula amb cinc columnes amb un nombre variable de files en funció de la 
quantitat d’estacions de les que es tinguin dades per al dia seleccionat. En aquest cas 
(Figura 13) s’ha buscat la temperatura màxima del dia 28 de juliol de 2003 i s’han obtingut 
178 valors corresponent a les observacions d’estacions diferents.  
 

 
Figura 13: Captura de pantalla d’una part de la taula resultant obtinguda en la consulta per conèixer els valors 

observats sobre la “Temperatura màxima” per al dia 28 de juliol del 2003.  
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3.4.4.- Consulta sobre l’acumulat de precipitació 
  

La següent modalitat de consultes que s’ha emprat en aquestes pràctiques és la que 
proporciona, com a resultat, una taula amb els valors acumulats de la precipitació per a 
diverses agrupacions de dies, setmanes o mesos (Figura 14). La consulta necessària per a 
obtenir els valors acumulats de precipitació deriva, en la seva major part, de la consulta 
principal emprada en l’obtenció de la precipitació per a un dia concret. L’estructura de la 
consulta, així com els camps que es vol tenir representats en la taula resultant i les seves 
diverses unions entre columnes són aspectes que estan directament extrets d’aquesta 
consulta anterior. Malgrat dites similituds, en aquesta consulta hi ha diverses diferències, 
principalment clàusules afegides, que són determinants per a aconseguir obtenir el valor 
acumulat de les precipitacions. La primera i més visible diferència, respecte la consulta 
original, és l’addició d’un “Select” que permet efectuar dues consultes al mateix temps, per 
tal de poder obtenir tota la informació desitjada. En aquest “Select” addicional s’especifiquen 
els camps que es volen a la taula i la seva procedència. També s’especifica que es vol 
representar la columna del “Valor numèric” en dues columnes, per una banda la columna 
“Sum” i per altre, la columna “Count”. La clàusula “Sum”, aplicada al camp dels valors de les 
observacions, permet ajuntar i sumar els valors numèrics d’un mateix camp. Aquesta funció 
és de màxima importància per a aconseguir els valors acumulats, ja que permet combinar 
qualsevol valor que s’hagi observat en la mateixa estació meteorològica. Per altra banda, la 
clàusula “Count”, també aplicada al camp dels valors de les observacions, permet veure el 
nombre de vegades que s’han acumulat o sumat els valors registrats en cadascuna de les 
estacions que tenen registres per les dates seleccionades. Finalment, l’última clàusula 
afegida respecte a la consulta de la precipitació per a un dia concret, és el “Group By” que 
permet especificar els camps que es prioritzen a l’hora de representar els valors en la taula 
resultant. En aquesta funció s’han d’introduir tots aquells camps que no formen part de la 
funció d’acumulació dels valors. 

 

 
Figura 14: Captura de pantalla de la consulta definitiva feta per a obtenir els valors enregistrats i acumulats sobre 

la variable de la Precipitació total, per al període de temps que es desitgi.  
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Una vegada s’executa la consulta, el resultat obtingut consisteix en una taula de cinc 
columnes, en les que les tres primeres aporten la informació relativa a l’estació que realitza 
les mesures, mentre que les dues darreres columnes corresponen als valors registrats. 
Primer apareix la columna del “Sum”, en la que es mostra tota la precipitació que ha caigut 
en el període seleccionat, seguida de la columna del “Count”, en la que es veu el nombre de 
vegades que s’han acumulat els valors (en aquest cas concret, quatre vegades) (Figura 15). 
En l’exemple d’aquesta consulta, es tracta d’un fragment de la taula on apareixen els valors 
de precipitació acumulada per als quatre dies en que va succeir el temporal Glòria (20/01/20 
– 24/01/20). Dita taula ha resultat comptar amb un total de 133 registres però el nombre de 
files que apareixen, en la taula resultant, depèn de la dimensió temporal que es demani en la 
consulta. Degut a que en funció d’un període de temps més llarg, hi haurà més estacions 
afectades per les precipitacions i en conseqüència augmentarà el nombre de files.  
 

 
Figura 15: Captura de pantalla d’una part de la taula resultant obtinguda en la consulta definitiva feta per a 

obtenir els valors enregistrats i acumulats sobre la variable de la Precipitació total, per als dies en que va succeir 
el Temporal Gloria (20/01/20 – 24/01/20) .  

 
 
3.4.5.- Consulta sobre la mitjana de temperatura 
 

Malgrat que la realització de cartografia sobre la mitjana de temperatura formava part 
dels objectius originals del projecte, les condicions del confinament han impossibilitat que es 
poguessin dur a terme les seves consultes i en conseqüència dita cartografia no s’ha pogut 
generar. Si les condicions de confinament no s’haguessin produït o prolongat fins tant tard, 
segurament s’haguessin pogut assolir els objectius inicials i es podrien haver elaborat les 
consultes amb les mitjanes de temperatura per a períodes de temps llargs, igual que s’ha fet 
amb l’acumulat de la precipitació.  
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3.5 Elaboració de la cartografia amb dades climàtiques 
 

Amb les consultes ja definides, i veient que en el PosgreSQL s’obtenen correctament 
totes les taules resultants de les consultes realitzades sobre les variables analitzades, es 
procedeix a l’elaboració de la cartografia que permeti visualitzar els valors de les 
observacions, obtinguts des de la base de dades del SMC. Per a visualitzar les dades, en el 
Servei Meteorològic de Catalunya fan servir el programa QGIS en la seva versió 3.10. A 
Corunya. Degut a politiques d’empresa no es poden treure les dades del SMC, així que en 
aquestes pràctiques el programari emprat per a l’anàlisi de les dades climàtiques és el QGIS 
i les capes proporcionades des de l’empresa, juntament amb les capes obtingudes des de la 
connexió al WMS del ICGC.  

El primer pas que s’ha de seguir per a poder treballar amb les dades del PosgreSQL 
dins del QGIS consisteix en generar la connexió o unió del pgAdmin IV al QGIS. Aquesta 
connexió és duu a terme a través de la finestra d’“Administrador de BBDD”, on es pot 
seleccionar la base de dades del PostgrSQL que s’ha fet servir per a les consultes, la base 
de dades “productes2” situada en el servidor de “Desenvolupament”. Arribant en aquest 
punt, el QGIS demana les credencials per a poder accedir a la base de dades i, una vegada 
completada aquesta finestra on s’han d’omplir un conjunt de dades, es poden obtenir les 
dades per a començar a generar la cartografia.  

Una vegada s’ha aconseguit la connexió, el següent pas consisteix en carregar les 
consultes en llenguatge SQL per a generar les capes que continguin les dades desitjades. 
Per a assolir-lo, s’ha d’anar a la finestra de “Administrador de BBDD” i, desprès de 
seleccionar l’esquema en el que es vol treballar (l’esquema xovs), s’ha de clickar a la 
pestanya de “Base de Datos”, on es selecciona l’opció de “Ventana SQL”. En la finestra que 
s’obre, desprès de seleccionar la darrera opció, apareix un espai en blanc en el que es pot 
escriure qualsevol consulta i executar-la amb la finalitat de crear una capa shapefile amb les 
dades de la taula resultant de les consultes prèviament elaborades (Figura 16). Aquest 
mètode permet no tenir que modificar l’estructura de la base de dades amb la creació de 
noves taules i/o vistes des del PostreSQL.  

 

 
Figura 16: Captura de pantalla de la finestra de l’administrador de Bases de Dades del QGIS. 
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Seguint les indicacions obtingudes durant les pràctiques, per a que el QGIS generi 
els resultats, és imprescindible afegir un camp a les consultes sobre la precipitació i la 
temperatura per a un dia concret. Aquest camp te les característiques de ser “Integer” i únic; 
es tracta del camp “xoe_idint” de la taula de “xvo_estacions”, que és del tipus “Serial”. Afegir 
aquest camp dins del “Select”, fent d’aquesta manera que aparegui a la taula resultant, 
permet que el QGIS generi els resultats i obri la taula en el seu visor. A continuació, amb la 
consulta escrita correctament, es fa click en la casella de “Cargar como capa nueva” i 
s’especifica quin és el camp que conté la geometria (en tots els casos es marca el mateix 
camp, les coordenades de l’estació) i que servirà per a la ubicació precisa sobre el mapa de 
tots els valors resultants de la consulta (Figura 16). Una vegada s’han seguits aquests 
passos, automàticament es genera una capa amb les dades desitjades i es permet l’accés a 
la seva taula de dades en el visor cartogràfic.  

Amb les capes correctament carregades en el visor cartogràfic del QGIS, la 
informació de les capes apareix només representada per punts del mateix color que 
indiquen la posició d’una de les estacions que ha enregistrat valors. D’aquesta manera, el 
següent pas consisteix en la simbolització de les capes amb valors de precipitació i 
temperatura. Anant a propietats de la capa, es demana que el marcador de cadascuna de 
les estacions aparegui de la mateixa mida i amb colors identificatius (blau per els valors de 
precipitació, taronja per als de temperatura), amb la finalitat d’homogeneïtzar la simbolització 
dels marcadors. Tot seguit, s’accedeix a la finestra d’”Etiquetas”, on es poden generar 
etiquetes que representin els valors de la capa (Figura 17). Malgrat això, dites etiquetes són 
poc representatives si apareixen amb l’estil del QGIS per defecte, així, per a la simbolització 
de les etiquetes, es decideix organitzar els seus valors en funció de tonalitats de color 
diferents. Per a generar aquesta classificació de les etiquetes, s’ha de seleccionar l’opció 
d”Etiquetas basadas en reglas”, on es pot generar el nombre de categories d’etiquetes que 
es vulgui. Cadascuna d’aquestes categories es defineix a partir de formules en les que 
s’especifica el rang de valors que es vol en cada categoria, indicant que la categoria sigui 
superior al valor mínim i inferior o igual al valor màxim. L’estil de cadascuna de les 
categories és similar, ja que nomes canvia el color, mentre que la mida de la lletra, la 
negreta del text i la utilització d’un “Buffer” per a ressaltar els valors, són aspectes idèntics 
en tots els mapes realitzats en aquestes pràctiques. Des de l’empresa aquestes van ser les 
darreres indicacions donades, ja que ells es conformaven amb la representació dels valors 
simbolitzats sobre un fons blanc i només demanaven una captura de pantalla enlloc d’una 
cartografia ben elaborada.  

 

 
Figura 17: Captura de pantalla on es veu la finestra d’”Etiquetas” del QGIS, amb la classificació de les etiquetes 

utilitzades en la simbolització del mapa per a l’acumulat de precipitació a Catalunya en l’any 2018. 
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L’últim pas seguit consisteix en afegir bases cartogràfiques a sota de les capes per 
tal de generar la cartografia. Seguint les indicacions obtingudes durant les pràctiques i la 
poca disponibilitat de capes shapefile del SMC, per a la representació dels mapes s’han fet 
servir com a base les capes que el ICGC ofereix en el seu WMS (Web Map Service). Les 
capes afegides des d’aquest WMS han sigut l’única base cartogràfica que s’ha pogut fer 
servir, durant les pràctiques, com a referència sobre la que llençar les capes amb els valors.  
Aquestes limitacions han fet que l’àmbit de treball potser no sigui el més adequat per a la 
generació de mapes de major nivell. A partir de les capes del WMS s’ha anat definit el fons 
de referència que acompanyaria les capes amb els valors, i finalment, s’ha decidit de 
sobreposar una capa del MDE, de tonalitats verdoses i amb transparència, sobre una capa 
del mapa topogràfic de Catalunya. Aquesta base s’ha aplicat a tots els mapes amb valors i 
també ha servit per a la representació del mapa de situació.  
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4 RESULTATS 

 
 

Els resultats d’aquest projecte es basen principalment en la generació de capes, en 
format shapefile, que contenen la informació corresponent als valors obtinguts des de la 
base de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Dites capes són posteriorment 
utilitzades per a l’elaboració de cartografia en la que els valors de temperatures o 
precipitació es representen sobre la base del mapa topogràfic i el MDE (Model Digital 
d’Elevació) de Catalunya, ambdues capes obtingudes des del WMS del ICGC.  

D’aquesta manera, l’apartat dels resultats es subdivideix en tres apartats: el primer 
destinat a presentar les capes obtingudes de la base de dades, el segon plantejat per a 
exposar la cartografia produïda a partir d’aquestes capes i el tercer enfocat a discutir els 
resultats obtinguts.  
 
 

4.1 Obtenció de les primeres capes amb valors d’observacions 
meteorològiques 

 
A continuació es presenten els resultats relacionats amb la generació de les capes 

que contenen la informació necessària per a la representació dels valors observats sobre 
diverses variables meteorològiques. Com s’ha explicat en la metodologia, aquestes capes 
representen de forma puntual les dades observades en cadascuna de les estacions 
gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya.  

Les capes que s’han generat amb els valors de la base de dades representen 
principalment tres variables meteorològiques diferents per a un dia concret: la precipitació, la 
temperatura màxima i la temperatura mínima. També s’han generat capes de valors 
acumulats per períodes de temps més o menys llargs, però aquestes només representen la 
variable de la precipitació. Tal i com s’ha especificat en les consultes, el camp que conté les 
dades representables és el camp dels valors de les observacions. D’aquesta manera, 
cadascuna de els capes representa, per a una variable, el dia o període de temps que es 
desitja. Així, la manera en la que s’ha decidit simbolitzar aquestes capes ha estat mitjançant 
la generació de categories de valors diferents i que cadascuna d’aquestes categories estigui 
representada per un color diferent. D’aquesta manera, s’ha decidit optar per unes tonalitats 
blavoses a l’hora de simbolitzar els valors dels mapes de precipitació (Figura 18), anant del 
color blau cel fins a colors porpres, passant per blaus intensos. En canvi, per a simbolitzar la 
temperatura màxima s’han emprat tonalitats de colors més vius, anant de colors groguencs i 
ataronjats fins a vermellosos de diverses intensitats. En ambdues tipologies de mapes, les 
categories de colors representen intervals de valors igualment proporcionals, permetent 
visualitzar a simple vista quins són els colors predominants i, per tant, el rang de valors més 
freqüent. En la figura 18 es poden veure dos exemples, un corresponent a les precipitacions 
i l’altre a les temperatures, de les capes emprades en la representació de la cartografia. 
Aquests dos exemples també permeten veure que variant el dia i variable que es vol 
consultar, els observatoris que ofereixen resultats canvia. Per una banda es deu a la falta de 
registres de les variables en qüestió, o altrament, a que l’estació meteorològica no estigués 
operativa.           
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Els criteris de selecció per les dates varien en funció de les variables analitzades. Per 
a les precipitacions s’ha decidit buscar dies que tinguessin certa rellevància pels seus valors 
elevats. En canvi, per a les temperatures s’ha optat per a seleccionar dies aleatoris inclosos 
dins de les estacions de l'any on es produeixen els extrems tèrmics, l’estiu i l’hivern, tot i que 
en ambdós casos s’han obtingut les temperatures màximes i mínimes corresponents a dies 
inclosos en dites estacions. Seguint aquests criteris de selecció, un any que semblava molt 
interessant d’analitzar, sobretot en el camp de la precipitació era el present any 2020. Per 
una banda era molt interessant analitzar el temporal Glòria de finals de gener, i per l’altra 
banda, el mes d’abril, anòmalament plujós. Malgrat el potencial que presenten dites dades, i 
el fet de que en el PostgreSQL vaig ser capaç de generar les taules amb els valors per 
aquests períodes de temps, a l’hora de generar les capes a través del QGIS va ser 
impossible accedir a les dades desitjades. Segurament, es va deure a una falta 
d’acreditacions necessàries per a treballar amb dades tant recents.  

 

 
Figura 18: Composició de dues imatges, a l’esquerra es veu la simbolització de la capa de precipitació per al dia 
29 de març del 2004 i a la dreta es veu la simbolització de la capa de temperatura màxima per al dia 28 de juliol 

de l’any 2003. 

 
En alguns casos apareixen els punts que indiquen la presència d’una estació que ha 

enregistrat dades, però aquests no es troben acompanyats del valor de dites observacions. 
Aquest fet es deu a que el QGIS, aleatòriament, decideix treure alguns valors de la vista per 
a deixar el conjunt del mapa més net visualment, reduint el soroll produït per una gran 
densitat de valors molt propers entre si (Figura 18). Aquestes dades que no apareixen 
representades en el mapa si que formen part de la taula d’atributs de la capa i si s’amplia 
l’escala de forma centrada en la zona de màxima densitat de punts (dins de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona) apareixen tots els valors que no es veuen en la vista general de 
Catalunya.  
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4.2 Generació de cartografia a partir de les capes amb valors  
 
Tot seguit es presenten els resultats obtinguts de la creació de la cartografia a partir 

de combinar les capes simbolitzades, seguint els procediments ja comentats, i les bases 
cartogràfiques obtingudes des del WMS del ICGC. 

Les capes creades, a partir de les dades seleccionades provinents de la base de 
dades, són l’element principal de la cartografia elaborada en aquest projecte. Així de cara a 
produir la cartografia, s’ha tingut en compte l’entorn en el que les dades de les capes es 
poguessin visualitzar d’una forma més clara i entenedora. L’aspecte puntual de les capes 
amb valors permet una visualització clara de les dades de les observacions i és compatible 
amb la utilització d’altres capes. D’aquesta manera, les capes que serveixen com a 
referència i acompanyament de les dades es situen per sota dels valors. Les capes que 
compleixen aquesta finalitat provenen de la connexió realitzada a través del WMS de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Les capes importades d’aquesta 
manera, generalment es comporten com imatges i ofereixen una menor flexibilitat a l’hora de 
treballar amb elles. De les capes WMS utilitzades com a referència destaquen sobretot la 
capa del mapa topogràfic de Catalunya i la capa del Model Digital d’Elevacions (MDE) de 
Catalunya. La capa del mapa topogràfic mostra tota la informació sobre carreteres, límits 
administratius, etc., així que s’ha decidit aplicar-li un percentatge important de transparència 
i deixar-la a la base de la composició, per a que causi poc soroll respecte als valors de les 
observacions però segueixi aportant informació. Sobre aquesta capa del topogràfic s’ha 
decidit llençar la capa amb el model d’elevacions, per donar una idea més clara del relleu i 
atenuar les tonalitats més intenses del mapa topogràfic (Figura 19). La capa del MDE només 
permet una edició força limitada, ja que no se li pot demanar un graduat per colors 
altimètrics. D’aquesta manera, s’ha decidit aplicar-li un color verd bàsic que, mitjançant el 
graduat del contrast, s’ajusta de tonalitats més fosques per a indicar les zones baixes, a 
tonalitats més clares per a indicar les zones més elevades. Aquest criteri del contrast no ha 
estat voluntari, sinó que, en part, ve donat per la capa i les seves poques opcions d’estil. Per 
últim a aquesta capa del MDE també se li ha aplicat transparència per tal de visualitzar 
alguns detalls del topogràfic.    

Finalment, desprès d’aplicar tots aquests criteris d’estil, s’obtenen els mapes que 
representen les variables estudiades en aquestes pràctiques. A continuació es presenten 
unes composicions de mapes que serveixen d’exemples per a totes les variables climàtiques 
treballades. Tots els mapes representats en les composicions, mostrades en aquest apartat, 
es poden trobar en els annexos amb una mida ampliada.  
La primera composició de mapes (Figura 19) correspon a dos exemples de mapes de 
precipitació per a dos dies concrets. S’ha decidit combinar aquests dos mapes perquè 
permeten comparar l’exemple d’un mapa en el que la seva capa correspon a un dia de 
precipitacions intenses amb el mapa d’un dia sense precipitacions en tot el territori català. A 
l’esquerra es veu el mapa resultant de la utilització de la capa de precipitació mostrada en la 
composició de les capes (Figura 19). Les dades d’aquest mapa es corresponen amb les 
pluges del 29 de març de l’any 2004 i la versió amb mida augmentada del mapa es troba a 
l’annex (Figura a). La imatge permet veure com les pluges van tenir un comportament 
principalment litoral, afectant des del Delta de l’Ebre al litoral francès però causant també 
lleus afectacions a la província de Lleida. Per altra banda, en el mapa de la dreta es veu un 
dia en el que no van haver-hi precipitacions, el 28 de maig de 1995. Aquest mapa serveix 
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d’exemple dels resultats que s’obtenen en dies en els que no hi ha precipitació. Per a veure 
aquest darrer mapa de mida augmentada, es tracta de la Figura b de l’annex.  

 

 
Figura 19: Composició de dues imatges, a l’esquerra es veu la simbolització del mapa de precipitació per al dia 

29 de març de l’any 2004 i a la dreta es veu la simbolització del mapa de precipitació per al dia 28  
de maig de l’any 1995. 

 
 En la segona composició de mapes es poden veure dos mapes de temperatures 
(Figura 20). El primer d’aquests mapes mostra la temperatura màxima per a un dia d’estiu 
(el 28 de juliol del 2003) i utilitza els valors de la capa d’exemple, corresponent a la 
composició de les capes (Figura 20). Per altra banda, el mapa de la dreta mostra les 
temperatures mínimes d’un dia d’hivern (28 de desembre de l’any 2008). Per als mapes que 
mostren la variable de la temperatura mínima s’han emprat aquestes tonalitats de colors, 
que es mouen entre blaus foscos per a les temperatures més baixes i colors verds de 
diversa intensitat per a les temperatures més altes.   
 Les versions augmentades d’aquests dos mapes es troben a l’annex i són la figura c 
per al mapa de la temperatura màxima d’estiu i la figura e per al mapa de la temperatura 
mínima d’hivern. Juntament amb dits mapes, a l’annex també hi ha el mapa de la 
temperatura mínima per al dia 28 de juliol del 2003 (Figura d) i el mapa de la temperatura 
màxima per al dia 28 de desembre de l’any 2008 (Figura f). 
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Figura 20: Composició de dues imatges, a l’esquerra es veu la simbolització del mapa de la temperatura màxima 
per al dia 28 de juliol del 2003 i a la dreta es veu la simbolització del mapa de temperatura mínima per al dia 28 

de desembre de l’any 2003. 

 
 En la tercera i darrera composició de mapes es poden veure dos mapes que 
presenten valors acumulats de precipitació per a períodes i escales temporals diferents 
(Figura 21). Per al cas de les precipitacions acumulades, en tots els mapes elaborats s’ha 
mantingut la mateixa escala de colors graduat, oscil·lant entre colors vius com el vermell i el 
groc per als valors més baixos, i tons blaus i liles per als valors més alts. Però com que en 
els mapes de la precipitació acumulada varia l’escala temporal, aquestes escales de colors 
graduats s’adapten en funció dels valors a representar i així permetre una millor visualització 
de les dades. En la composició dels mapes amb valors acumulats (Figura 21), la figura de 
l’esquerra es correspon amb un mapa de les precipitacions acumulades d’un mes (mes de 
gener de l’any 2001). Aquest mapa permet veure com apareixen nombrosos observatoris 
que registren quantitats nul·les o molt baixes de precipitació, mentre que hi ha  alguns casos 
excepcionalment elevats. Per altra banda, en la figura de la dreta es veu el mapa amb 
l’acumulat de precipitació per a l’any 1995. Aquí s’observa la totalitat dels colors que 
conformen el graduat de valors de precipitació. En aquests casos, els anuals, és freqüent 
que hi hagi estacions que no comptin amb el 100% dels seus registres, fent que moltes 
dades siguin difícils de comparar o analitzar. Al comprovar la columna de “Count” generada 
amb la consulta, es veu que, en el cas que faltin dades, generalment es tracta d’unes 
desenes de dies que es queden sense registres i succeeix per a casos puntuals. Però és 
cert que apareixen clarament alguns observatoris amb uns valors anòmalament baixos, 
tractant-se de valors que no es poden tenir en compte per als anàlisis. 

Les versions augmentades d’aquests dos mapes es troben a l’annex i són la figura g 
per al mapa de la precipitació acumulada en un mes de l’hivern i la figura h per al mapa de la 
precipitació acumulada en un any sencer. Juntament amb dits mapes, a l’annex també hi ha 
el mapa de la precipitació acumulada per als mesos de juliol i agost del 2002, que van 
resultar ser més plujosos que els típics mesos d’estiu  (Figura i). 
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Figura 21: Composició de dues imatges, a l’esquerra es veu la simbolització del mapa de l’acumulat de 

precipitació per al mes de gener de l’any 2001 i a la dreta es veu la simbolització del mapa de l’acumulació de 
precipitació per a l’any de 1995. 

 
 

4.3 Discussió dels resultats 
 

A continuació s’analitzaran alguns dels mapes sobre episodis d’interès que s'han 
elaborat durant les pràctiques. S’ha decidit centrar aquest anàlisi en dos episodis concrets, 
que per la seva rellevància i impacte resulten ser d’interès. Per una banda, s’analitzaran les 
condicions meteorològiques (precipitació i temperatures màximes i mínimes) per al dia 7 de 
novembre de 1982, episodi famós per les fortes pluges que van afectar àrees del Pirineu 
català i capçaleres de rius com el Ter, Llobregat i especialment el Segre. També es farà la 
comparació de les precipitacions d'aquell dia amb l’acumulat de precipitació que va caure 
durant tot l’any 1982. Per altra banda, s’analitzarà el mapa amb els valors de la precipitació 
acumulada per a l’any 2018, que per a moltes zones de Catalunya va resultar ser un dels 
anys més plujosos dels darrers decennis (SMC, 2018).   

Respecte al mapa de l’any 1982, s’ha escollit la data de les fortes riuades perquè 
permetia veure uns resultats excepcionals i, al ser una data relativament propera, la xarxa 
d’observatoris que va obtenir valors ja era prou important com per permetre elaborar una 
cartografia de les seves dades per a tot el territori català. Gràcies a aquestes i altres dades, 
es pot arribar a entendre el comportament d’uns temporals de pluja que per a la zona dels 
Pirineus van resultar ser els més intensos del Segle XX (Solé, Carme; Lapuerta, Magda i 
Gallet, Josep, 1983). Aquesta situació es va produir degut a una profunda i extensa borrasca 
situada a Galícia, de procedència atlàntica que va deixar rècords de precipitació, i pèrdua de 
vides humanes, així com costosos danys materials a causa dels desbordaments fluvials 
immediats (6). 

Així, en la figura 22, es pot veure la clara distribució de les precipitacions en el 
territori català per al dia 7 de novembre de 1982. Observant el mapa, es poden distingir 
clarament 3 àrees segons l’agrupació de valors de precipitació amb intensitats similars. Per 
una banda, es veu amb total claredat com les precipitacions més severes van caure en la 
zona del Pirineu, concentrant-se sobretot en les comarques situades entre la Vall d’Aran i el 
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Ripollès i afectant les capçaleres de rius importants com el Segre, les Nogueres, el Llobregat 
o el Ter. Una altra àrea que es delimita clarament és la de la meitat meridional de la 
província de Lleida, el camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En aquesta gran àrea les 
precipitacions van ser nul·les o molt puntuals, malgrat que en alguns punts les precipitacions 
es podessin començar a considerar com a abundants, al superar-se el llindar dels 30 mm 
(Puigdefàbregas, 1983). Per últim, es troba l’àrea on s’inclouen els sectors litorals i pre-
litorals de les províncies de Barcelona i Girona. En aquesta àrea hi ha observatoris en els 
que, de la mateixa manera que en el cas anterior, els valors registrats són molt baixos o 
nuls. Però, per altra banda, en els observatoris de la darrera àrea descrita predominen els 
valors que superen els 30 mm, fins i tot arribant a superar els 100 mm en la mateixa jornada. 
S’ha de dir, que per a molts punts del Pirineu, aquests valors tant elevats del dia 7 van ser 
una continuació de les pluges ja considerables del dia anterior, fent que s’agreugés la 
situació (Puigdefàbregas, 1983). Aquesta forta acumulació de precipitacions en tant poc 
temps va fer que els rius es saturessin i es produïssin crescudes fluvials i inundacions de 
gran magnitud en diversos punts de les conques hidrogràfiques dels rius pirinencs (6). 

 
 

 
Figura 22: Mapa de precipitació per al dia 7 de novembre de l’any 1982. 
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L’excepcional intensitat de les pluges que van afectar al Pirineu català del 6 al 8 de 
novembre del 1982 és deguda al que popularment es coneix com "gota freda" i que 
tècnicament es descriu com DANA, o Depressió Aïllada de Nivells Alts (Solé, Carme; 
Lapuerta, Magda i Gallet, Josep, 1983). Per altra banda, es creu que la intensitat assolida és 
resultat de la combinació d’aquests factors amb el paper de l’orografia (Puigdefàbregas, 
1983). Segurament una intensificació dels moviments ascensionals va produir que les 
precipitacions torrencials es concentressin en àrees de muntanya. Per exemple, per als 
pobles de comarques com el Berguedà, en 48 hores va ploure en promig 400 l/m2, 
l’equivalent a les precipitacions mitjanes de mig any (Solé, Carme; Lapuerta, Magda i Gallet, 
Josep, 1983). 

Malgrat el torrencial caràcter que van presentar les precipitacions del dia 7 de 
novembre, aquestes no van venir acompanyades d’unes temperatures anòmales. En els 
mapes realitzats sobre la temperatura màxima i mínima per al mateix dia, no s’aprecia cap 
valor que sigui extraordinàriament baix. Ambdós mapes es troben a l’annex, el mapa de les 
temperatures màximes és la figura j i el mapa de les temperatures mínimes la figura k.  

Per altra banda, si analitzem el mapa de les precipitacions acumulades per a l’any 
1982, situat a l’annex (figura l), s’observa que no és un any amb unes precipitacions 
excepcionalment elevades, que estarien justificades per un episodi com el descrit. 
Generalment, sobretot si es tenen en compte els valors de la zona dels Pirineus i la 
província de Girona, les precipitacions del 1982 es situen per sobre de la mitja, essent molt 
intenses en algunes àrees del Ripollès i els Pirineus Orientals. Però, per altra banda, les 
precipitacions d’aquell any a la plana de Lleida són relativament baixes.   

Prenent com a referència les precipitacions acumulades d’un any excepcional com 
és el 2018 (Figura 23), veiem que el comportament general de l’any 1982 és força semblant i 
la intensitat dels valors de precipitació varien relativament poc. Malgrat les semblances, l’any 
2018 ha demostrat ser un dels més plujosos dels darrers decennis i ho demostra amb uns 
valors que, encara que amb poca diferencia, generalment superen als valors de la 
precipitació acumulada del 1982 (Puigdefàbregas, 1983).  

D’aquesta manera, ambdós mapes comparteixen els mateixos patrons en la 
distribució de les precipitacions sobre el territori català. Aquests patrons es visualitzen en el 
fort contrast que hi ha en les precipitacions que han estat escasses en àrees de la meitat 
meridional, on també s’han registrat valors propis de zones seques, i al nord-est de 
Catalunya (Figura 23). Per altra banda, es tracta d’un any molt plujós en el Pirineu i altres 
zones de muntanya, així com en la Depressió Central i el litoral (SMC, 2018). La 
pluviometria de l’any 2018 va contrastar molt amb la dels anys anteriors. Des del 2015 no es 
superava la mitjana anual dels 520 l/m2 i l’any anterior, el 2017, va ser extremadament sec, 
registrant només 360,3 l/m2. Aquests valors contrasten amb els 759,1 l/m2 registrats l’any 
2018 i que fan que sigui l’any més plujós dels darrers 49 anys (7). Les precipitacions del 2018 
van generar rècords en els registres per a zones del Pirineu, les Terres de l’Ebre i els Ports i 
la Plana d’Osona (8).   
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Figura 23: Mapa de precipitació acumulada per a l’any 2018. 
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5 CONCLUSIONS 
 
Prenent la referència d’episodis molt estudiats i analitzats, com el del 7 de novembre 

del 1982, o el conjunt de fortes pluges del 2018, es pot veure com la cartografia elaborada 
en aquest projecte amb valors de les observacions meteorològiques, dona uns valors molt 
propers als analitzats. Aquesta cartografia generada també permet distingir patrons en la 
distribució de les precipitacions pel territori català.  

 
El teletreball imposat per l'estat d'emergència sanitària ha estat una prova molt 

compromesa per la modificació en plans i procediments de treball que ha calgut 
desenvolupar sobre la marxa, sense planificació ni experiència prèvia, reorganitzant el 
treball amb configuracions creades des de zero. És obvi que la realització de les pràctiques 
al SMC s'ha desenvolupat de forma involuntàriament precària i possibilista. I això ha posat 
en precari l'assoliment de tots els objectius plantejats en un principi, així com també ha 
dificultat i allargat el procés per a completar totes les tasques del projecte.  Aquest fet es deu 
sobretot a la falta de fluïdesa en les comunicacions que hi ha hagut en les pràctiques degut 
a la component telemàtica forçada pel confinament. Segurament, en condicions normals 
s'haurien assolit els objectius i els resultats amb una qualitat i nivell de detall com hauria 
estat desitjable. En tot cas, malgrat les incidències comentades, la prioritat de seguir el pla 
de treball general amb la major fidelitat possible, es pot considerar que s'ha assolit 
satisfactòriament. 

 
Tot i que no s’han  assolit els objectius que estaven previstos en un principi de forma 

completa, com l’elaboració d’una cartografia amb els valors mitjos de la temperatura per a 
períodes llargs de temps, ha resultat molt interessant treballar amb dades climàtiques 
provinents d’una base de dades única i amb un gran nombre de registres. 

 
La realització d’aquestes pràctiques m’ha servit a nivell personal per a comprovar el 

gran potencial que té el fet de treballar amb bases de dades de tanta envergadura. També 
ha estat interessant aprendre de forma pràctica el procés i la metodologia per a combinar els 
valors de la base de dades amb el programari SIG d’escriptori amb la finalitat de generar 
cartografia que es pot dirigir a una gran diversitat d'aplicacions, des de treballs acadèmics i 
professionals, fins a productes divulgatius o d'accés al públic general.   
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ANNEX 

 

 
Figura a: Mapa de precipitació per al dia 29 de març de l’any 2004. 
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Figura b: Mapa de precipitació per al dia 28 de maig de l’any 1995. 
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Figura c: Mapa de temperatura màxima per a un dia d’estiu, el 28 de juliol de l’any 2003. 

 



 

41 

 

 
Figura d: Mapa de temperatura mínima per a un dia d’estiu, el 28 de juliol de l’any 2003. 
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Figura e: Mapa de temperatura mínima per a un dia d’hivern, el 28 de desembre de l’any 2008. 
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Figura f: Mapa de temperatura màxima per a un dia d’hivern, el 28 de desembre de l’any 2008. 
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Figura g: Mapa de la precipitació acumulada per al mes de gener de l’any 2001.  
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Figura h: Mapa de la precipitació acumulada per a l’any 1995.  
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Figura i: Mapa de la precipitació acumulada per als mesos de juliol i agost de l’any 2002. 
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Figura j: Mapa de temperatura màxima per al dia 7 de novembre de l’any 1982. 

 



 

48 

 

 
Figura k: Mapa de temperatura mínima per al dia 7 de novembre de l’any 1982. 
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Figura l: Mapa de les precipitacions acumulades per al dia 7 de novembre de l’any 1982. 

 
 
 
 

 


