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Dijous 28 de febrer, a l’IES Vilafranca, el Centre d’Estudis dels Ports va presidir l’acte de 

lliurament del I Premi d’Investigació Jove que atorgava la Federació d’Instituts d’Estudis 

Comarcals del País Valencià (FIECOV) a un grup de cinc estudiants de 3r d’ESO de 

l’institut. L’equip, compost per Álex Andres, Ruth Carceller, Amalia Honrubia, Enric Monfort i 

Javier Vives, havia estat premiat pel seu treball de recerca que portava per títol Anàlisi 

climàtica de Vilafranca , elaborat a partir de les dades recollides diàriament des de 1978 al 1

municipi i cedides per l’observador municipal Ignasi Llopis. Ací us mostrem una síntesi del 

treball. 

Hipòtesi 
Amb una sèrie de 40 anys de dades ha de ser possible veure a escala local els efectes del 

canvi climàtic. 

Tractament de les dades 
Per dur a terme l’estudi es van fer servir les dades (mensuals) següents: 

- Temperatures mitjanes (1978-2017) 

- Temperatures mitjanes de les màximes (1978-2017) 

- Temperatures mitjanes de les mínimes (1978-2017) 

- Precipitació (1975-2017) 

- Dies de neu (1975-2017) 

El tractament d’aquestes dades ha anat encaminat a fer una sèrie de representacions 

gràfiques de dos tipus: 

- Estacionals. S’han agrupat les dades per estacions i s’han representat al llarg del 

període estudiat de la manera següent: hivern (G-F-M), primavera (A-M-J), estiu 

(J-J-A) i tardor (O-N-D). 

- Anuals. S’han trobat els valors mitjans anuals i s’han representat al llarg del període. 

Un cop representades les dades se’ls ha aplicat una regressió lineal i polinòmica (grau 5) 

per tal de detectar les possibles tendències presents en cadascun dels gràfics. És aquest 

punt el que mereix més interès i el que, en definitiva, ha permès comprovar la veracitat o no 

de la hipòtesi. 

Resultats  

A partir de l’anàlisi de les temperatures s’observa com aquestes han patit un augment 

progressiu des de l'inci de la sèrie (1978) tant pel que fa als valors de les temperatures 

1 Consulteu-lo a cedelsports.cat  



mitjanes com per als valors de les temperatures mitjanes de les màximes. Per contra, 

s’observa un lleugeríssim descens, pràcticament insignificant, de les temperatures mitjanes 

de les mínimes. Més en detall, l’estudi revela un augment de 1,04 ºC en les temperatures 

mitjanes al llarg d’aquests 40 anys, cosa que representa un ritme d’augment de 0,026 

ºC/any. Pel que fa a les temperatures mitjanes de les màximes l’augment és de 2,68 ºC a un 

ritme de 0,066 ºC/any i pel que fa a les temperatures mitjanes de les mínimes el descens, 

gairebé null, és de 0,036 ºC, el que suposa un ritme de descens de 0,0009 ºC/any. 

Per la seua banda les precipitacions han experimentat un augment, al llarg del període 

estudiat, de 74 mm anuals a un ritme de 1,75 mm/any. Els dies de neu anuals han 

experimentat un descens que se situa en 2,5 dies de neu menys a l’any des del principi de 

la sèrie. 

Conclusions 
Val a dir, d’entrada, que el clima de Vilafranca està catalogat com a clima mediterrani 

continental de muntanya segons la classificació climàtica de Köppen. Com qualsevol clima 

mediterrani està subjecte a una gran variabilitat d’un any a l’altre, per la qual cosa calen 

sèries relativament llargues de dades per tal de poder extreure conclusions mitjanament 

vàlides. Es considera que 30 anys és el període mínim per a obtenir dades fiables, així 

doncs, els resultats de l’anàlisi efectuat pel grup d’alumnes tenen una certa solidesa en 

haver estudiar un període de 40 anys. 

Segons el Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic (IPCC sigles en anglès) les 

temperatures al planeta han experimentat un augment al llarg del segle XX al voltant d’1 ºC. 

Ara bé, aquest augment no ha estat per igual en tot el planeta, així trobem àrees en què 

l’augment ha estat superior a aquest grau, és el cas de les zones d’alta muntanya i aquelles 

més properes als pols. Pel que fa a la península ibèrica l’IPCC considera un augment 

d’entre 0,8 i 1 ºC per al segle XX. Si ho comparem amb les dades de Vilafranca veiem que 

estaria en aquest rang de valors, però el que crida l’atenció és que l’augment de 1,04 ºC de 

Vilafranca és a partir de 1978, és a dir, si es disposaren dades des de principis de segle 

l’augment seria possiblement superior, cosa que quadra amb les estimacions de l’IPCC que 

diu que els efectes de l’escalfament global estan afectant més directament les zones de 

muntanya. De fet, la dada que més apunta en aquesta direcció és l’augment de les 

temperatures mitjanes de les màximes (2,68 ºC).  

A priori podria sorprendre el descens de les temperatures mitjanes de les mínimes, però 

això no fa més que posar en evidència un fet: l’augment dels períodes anticiclònics que 

provoquen fortes inversions tèrmiques. Això explicaria tant el descens de les mínimes com 

l’augment de les màximes. 



Pel que fa a les precipitacions les dades mostren un augment de les mateixes, cosa que 

tomba per terra el mite que ara plou menys que abans. De fet, un augment dels períodes 

anticiclònics lligat a un augment de les precipitacions, per lleuger que sigue, indica un patró 

de precipitacions amb episodis de pluja més intensos. En termes col·loquials podríem dir 

que plou de forma diferent. D’altra banda, l’augment de temperatures concorda amb la 

pèrdua de dies de neu anuals.  

En resum, es pot concloure que la hipòtesi queda verificada atès que l’augment de 

temperatures associat al canvi climàtic tal i com prediu l’IPCC a escala global també 

s’observa a Vilafranca i, per extensió, als Ports. L’IPCC també prediu un augment de la 

durada dels períodes de sequera així com episodis de pluges torrencials. Aquests fets, però, 

s’haurien d’estudiar amb més detall per tal de treure conclusions. Amb l’estudi de dades 

estacionals i anuals dut a terme aquestes variables poden quedar eclipsades i no permeten 

concloure ni descartar res. Cal, doncs, seguir amb la recerca. 

 


