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INTRODUCCIÓ  

 

Ja de ben petit, en qualsevol viatge que havia fet a diversos llocs de Catalunya, no molt 

llunyans del mar Mediterrani, havia detectat que les condicions atmosfèriques no són 

exactament les mateixes en una regió que en una altra. Per exemple, si viatgem des de 

Tona a Barcelona detectem clarament que lôatmosfera no est¨ exactament en les 

mateixes condicions climàtiques i, això indica que hi ha una sèrie de factors que 

influeixen en el clima de cada regió i, també, que cada regió té un clima més concret 

que no un sol clima Mediterrani que engloba tanta superfície. Des de llavors, em vaig 

començar a interessar per la meteorologia, sobretot la local i, vaig comprovar amb 

diferents gràfiques que les temperatures i precipitacions anuals de diverses regions de 

Catalunya no són les mateixes.  

La hipòtesi del treball que es presenta a continuació és que totes les poblacions properes 

al Mar Mediterrani tenen el mateix tipus de clima i que les dades recollides durant els 

¼ltims anys a lôestaci· meteorol¸gica de Tona aix² ho confirmen. A partir dôaqu², amb 

les dades recollides en aquesta estació meteorològica osonenca, altres dades 

dôadministracions locals, informaci· diversa extreta dôinternet, enquestes fetes a la 

població i altres mitjans que puguin ser interessant pel meu treball de recerca, em 

proposo analitzar el clima de Tona, con¯ixer lô¨mbit de la meteorologia a la poblaci· de 

Tona, esbrinar característiques i factors sobre els climes i confirmar o no la hipòtesi 

descrita anteriorment.  

A més a més, vull afegir que considero que aquest treball de recerca em proporciona  

una oportunitat ideal per poder analitzar el clima de la nostra regió més propera, obtenir 

coneixements sobre meteorologia i resoldre dubtes sobre els climes.  

Per analitzar la meteorologia de la poblaci· de Tona sôha comenat visitant lôestaci· 

meteorol¸gica de Tona, ja que ®s el lloc m®s important de la meteorologia local. Sôha 

visitat lôestaci·, sôha fet un seguiment de qu¯ fa el meteor¸leg a cada observaci· i tamb® 

sôhan explicat cadascun dels aparells que constitueixen lôestaci·.  

Despr®s sôha analitzat i sôha fet un seguiment de les previsions meteorol¸giques de TV3 

i de Joan Gómez sobre lôendem¨ i paralĀlelament tamb® del temps real que feia a la 
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poblaci· de Tona durant el setembre de 2013 i sôhan pogut veure les parts que 

constitueixen cada predicció meteorològica i els encerts de les prediccions 

meteorològiques durant el setembre de 2013 a la població de Tona.  

Finalment, sôha fet unes enquestes a la poblaci· que han perm¯s con¯ixer la utilitzaci· 

de la p¨gina web de meteorologia de Tona, el percentatge de poblaci· que mira ñel 

tempsò a la televisi· i la capacitat de la poblaci· per percebre el clima.  
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1. FACTORS CLIMÀTICS  

 

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió. En el 

planeta hi ha una sèrie de climes globals que engloben una gran part de territori, però 

aquesta gran part de territori té una sèrie de regions amb característiques diferents que fa 

que hi hagi difer¯ncies destacables entre regions dôun mateix clima global. Un 

microclima és el clima que hi ha en una regió relativament petita de terreny caracteritzat 

per tenir una sèrie de factors que determinen el seu clima.  

Els principals climes del pleneta presenten diverses diferències clares entre elles, ja que 

hi ha diversos factors que fan que un clima tingui unes determinades característiques, 

aquests factors sôanomenen factors climàtics. Els principals factors climàtics són:  

- La latitud geogràfica: La latitud geogràfica és la dist¨ncia entre lôEquador i un 

punt de la superfície de la Terra, la latitud afecta a la inclinació amb la que els 

rajos solars procedents del sol incideixen a la Terra. Aquest factor també 

determina les hores de sol que té una regió (llargada del dia i de la nit), i com 

m®s hores de sol tingui una regi· i com m®s directament lôangle dels rajos del 

sol incideixi a la regió, més càlida serà la regió.  

 

Representació de la incidència dels rajos solars en un edifici depenent de la estació. 

- La altitud : És un factor molt important pel clima de la regi·, lôaltitud ®s la 

distancia vertical que hi ha entre un punt i el nivell del mar; per exemple, Tona 
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té 600 metres dôaltitud, ®s a dir, hi ha 600 metres de dist¨ncia vertical entre la 

població de Tona i el nivell del mar. Aproximadament cada 160-180 metres 

dôaltitud m®s, hi ha 1ÁC menys. Així, per exemple, si hi ha una població a 1450 

metres dôaltitud, hauria dôestar a 5°C menys que la població de Tona (només 

tenint en compte lôaltitud).  

 

Mapa de la península ibèrica amb representació de colors depenent de la altitud. 

- Relleu terrestre: La forma que té el relleu terrestre i la litosfera també influeix 

en el clima. Diferenciem moltes formes de relleu diferent, com per exemple: 

valls, serralades, canyons, conques, depressions, planes, altiplans, etc. Per 

exemple, les pluges orogràfiques són precipitacions que es produeixen quan hi 

ha un obstacle orogràfic com per exemple una serralada i a causa dôaix¸, una 

columna dôaire humit ascendeix i forma precipitacions.  

 

Representaci· dôuna zona amb diverses formes de relleu diferents. 
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- Grans masses dôaigua: Les grans masses dôaigua, com per exemple els oceans i 

els mars o fins i tot rius de gran magnitud, determinen molt el clima; les zones 

més properes a la costa tenen menys oscil·lació tèrmica (menys diferència de 

temperatura entre les temperatures més altes i les més baixes) i una humitat 

relativa superior que a les zones de lôinterior.  

 

Illa envoltada dôuna gran massa dôaigua. 

- Vent: Les corrents dôaire fred i calent que es produeixen a lôatmosfera poden fer 

variar el clima considerablement, poden fer variar per exemple les pressions 

dôuna regi·, els seus vents i fins i tot les precipitacions. Per exemple, a lôestiu el 

continent asiàtic té una temperatura superior que lôoce¨ ²ndic i, per tant, els 

continent asiàtic té molt poca pressió atmosfèrica i atrau els vents càlids i humits 

procedents de lôoce¨ ²ndic i forma precipitacions molt intenses (també 

influenciades per la gran serralada de lôHim¨laia).  
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Principals corrents dôaire fred i calent de lôatmosfera. 

- Vegetació: Les fulles de les plantes fan la transpiració vegetal, que consisteix en 

la pèrdua de lôaigua procedent de les arrels que la planta no necessita en forma 

de vapor dôaigua. Una gran quantitat de plantes que facin la transpiraci· vegetal 

comportaria lôaugment de la humitat de lôaire i la creaci· de n¼vols i fins i tot de 

precipitacions.  

 

Núvols formats per la transpiració vegetal a la selva amazònica. 
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2. PRINCIPALS CLIMES MUNDIALS  

En el nostre planeta podem distingir un seguit de climes generals ben diferenciats entre 

ells que ocupen una bona quantitat de terreny. El clima no és exactament igual a totes 

les regions que tinguin un clima concret, tot depèn dels factors climàtics de la regió en 

concret i per això la classificació de cada clima és bastant en general. Els climes del 

món es poden englobar en tres tipus: els climes càlids, els climes temperats i els climes 

freds. (Cada clima conté una imatge de les zones del planeta que tenen aquest clima i 

una altra imatge dôun paisatge caracter²stic del clima).  

2.1  CLIMES CÀLIDS:  

- Clima equatorial:  Caracteritzat per tenir unes temperatures molt semblants 

durant lôany (poca amplitud t¯rmica), al voltant de 25-26°C, amb una amplitud 

tèrmica de 3°C com a molt. Aquest tipus de clima no té una estació seca, durant 

tot lôany hi ha abundants precipitacions que poden arribar fins a 1500-2500mm.  

Aquest tipus de clima es caracteritza per les seves selves equatorials, amb molta  

vegetació i molta aigua. Pel que fa els rius, com que les precipitacions són 

abundants i cont²nues durant lôany, produeixen rius molt cabalosos i regulars, 

com per exemple el riu Amazones.  

 

- Clima tropical:  Aquest clima és caracteritzat per una estació llarga i seca amb 

poques precipitacions i temperatures suaus i en els mesos dôestiu precipitacions 

abundants i temperatures m®s altes que la resta de lôany. La temperatura a 

lô¯poca de poques precipitacions ®s bastant variables, a la tardor i primavera ®s 

mant® al voltant de 25ÁC i a lôhivern una mica per sota dels 20ÁC, hi ha poques 

precipitacions durant aquesta època. En canvi, a lôestiu, hi ha moltes 

precipitacions, poden arribar a 200mm cada mes i les temperatures es mantenen 
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al voltant de 30°C durant tota aquesta època. Per tant, la variació tèrmica al llarg 

de lôany ®s més notable que en el clima equatorial, arribant gairebé als 10°C 

dôamplitud t¯rmica. La vegetaci· que caracteritza aquest clima són les sabanes. 

Els rius durant lôestaci· seca tenen un cabal molt petit, per¸ a lôestaci· de pluges 

creixen molt i es produeixen crescudes molt grans que produeixen una gran  

erosió.  

 

- Clima desèrtic: Caracteritzat per poqu²ssimes precipitacions al llarg de lôany, 

humitat relativa molt baixa i una molt gran amplitud tèrmica diària. Les 

precipitacions arriben amb prou feines a 100mm durant lôany, les pluges 

sobretot es concentren al novembre i desembre però en els primers mesos de 

lôany tamb® pot ploure una mica i en els mesos dôestiu no hi plou. La humitat 

relativa és molt baixa, inferior al 50%. Les temperatures diàriament varien 

brutalment, lôamplitud t¯rmica di¨ria pot arribar a ser dô uns 30ÁC. La vegetaci· 

que hi ha en aquest tipus de clima és xeròfil, és a dir, que té la capacitat de viure 

en climes molt secs; les plantes xeròfiles resisteixen canvis bruscos de 

temperatures durant el dia i al llarg de lôany i estan adaptades per poder seguir 

vivint amb aigua escassa. En aquest tipus de clima es formen unes relativament 

petites reserves dôaigua anomenades oasis on tamb® sôhi pot trobar vegetaci·.  
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2.2  CLIMES TEMPERATS:  

- Clima mediterrani:  Caracteritzat per tenir dues èpoques clarament 

diferenciades, una amb temperatures altes i amb poques precipitacions i una altra 

amb temperatures baixes i precipitacions. Les temperatures estan a una mitjana 

de 16-18°C anualment, amb les temperatures m¨ximes a lôestiu dôuns 28ÁC de 

mitjana mensual, les m²nimes a lôhivern dôuns 10°C de mitjana mensual i unes 

estacions intermèdies (primavera i tardor) amb unes temperatures més 

moderades. Les precipitacions estan mal repartides durant lôany, durant lôestiu 

gaireb® no hi plou i en canvi durant lôhivern les precipitacions hi són més 

freqüents. Anualment aquest clima té uns 400-800mm de precipitació depenent 

de la zona. La vegetaci· dôaquest clima ®s diversa: alzinars, bosc de pins i 

alzines sureres és molt característic del clima mediterrani i fins i tot, en regions 

més àrides, sôhi pot trobar estepa. Aquest clima t® rius amb un cabal irregular: a 

lôestiu amb un cabal molt baix i a partir de la tardor el cabal ®s fora alt 

provocant erosió per allà on passa.  

 

- Clima oceànic: Caracteritzat per les temperatures bastant regulars al llarg de 

lôany, una petita amplitud t¯rmica i unes precipitacions bastant regulars al llarg 

de tot lôany. Les temperatures se situen al voltant dels 15ÁC a lôestiu i els 8ÁC a 

lôhivern i, per tant, té una amplitud tèrmica molt inferior a la del clima 

mediterrani. Hi ha bastantes precipitacions al llarg de lôany (600-800mm 

aproximadament), són regulars al llarg de lôany per¸ a la ¯poca dôhivern hi ha 

m®s precipitacions i a lô¯poca dôestiu menys precipitacions. En aquest clima 

predomina el sotabosc de matolls i els arbres caducifolis com els castanyers, els 

roures i els faigs encara que a moltes zones amb aquest clima sôhi por veure 
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perfectament lôacci· antr¸pica. Hi ha rius amb un cabal bastant regular al llarg 

de lôany per¸ a lôestiu hi ha menys cabal i a lôhivern una mica m®s.  

 

- Clima continental: Es caracteritza per tenir dues èpoques clarament 

diferenciades, una amb temperatures bastant altes i pluges i una altra amb 

temperatures molt baixes i amb poques precipitacions. Hi ha una amplitud 

tèrmica molt elevada, tant anualment com del dia a la nit. Aquest clima té una 

vegetació bastant variada, inclou arbres de fulla perenne com el pi, prats, estepa i 

taig¨. A lôhivern se solen gelar les aig¿es i a la primavera, quan es desglacen, 

produeixen una gran crescuda als rius que provoca bastanta erosió.  

 

2.3  CLIMES FREDS:  

- Clima polar:  Es caracteritza per tenir unes temperatures extremament baixes 

durant gaireb® tot lôany i molt poques precipitacions. Les temperatures nom®s 

s·n positives en els 2 o 3 mesos de lôestiu on es produeixen desglaades 

importants, a la resta de lôany no es pot trobar aigua en estat líquid. Hi ha poques 

precipitacions, sobretot es concentren a lôestiu en forma de neu. No hi ha massa 

vegetació, només hi ha vegetació que pot resistir temperatures extremadament 

baixes, com la tundra.  


