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Aquest butlletí és una iniciativa del grup de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del Centre 

d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) per a revisar i actualitzar periòdicament la climatologia 

i la tendència de la temperatura superficial de la mar (TSM) en la conca mediterrània com a 

indicador del canvi climàtic. Aquest butlletí s'emetrà de manera estacional i està destinat a difondre 

l'estat de l'art sobre la TSM en el Mediterrani però també pretén servir com a punt d'informació per 

a mitjans de comunicació i grups 

interessats en el canvi climàtic al 

Mediterrani. 

Informació actualitzada 

diàriament sobre la temperatura 

de la mar al Mediterrani es pot 

trobar en el nostre portal web 

en  http://www.ceam.es/sst. 

Aquest butlletí està finançat pels 

projectes d’investigació VERSUS 

CGL2015 -67466-R (MICINN/

FEDER), finançat pel plà Nacional d’I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, amb 

cofinanciació de Fons FEDER, i pel projecte IMAGINA-PROMETEO (PROMETEU/2019/110) finançat 

per la Generalitat Valenciana.  

Aquest butlletí tindrà una periodicitat estacional (4 números anuals). Si  està interessat a rebre els següents 

butlletins, per favor, contacte amb Francisco Pastor en el correu paco@ceam.es .  Per favor, distribuïsquen 

aquest butlletí a totes aquelles persones que puguen estar interessades.  

Tots els gràfics i anàlisis es basen en les dades de TSM diàries de la base de dades GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global 

Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NOAA National Centers for Environmental Infor-

mation disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0). 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Resumen de la tendència de TSM  (1982-2020)  

Variació global 1.3 ̊C  

Tendència diària 9.0·10-5 ̊C/day  

Juny       0.4  ̊C 

Anomalia mitjana mensual Juliol      0.3  ̊C 

Agost     0.3  ̊C 

RESUM 

La TSM mitjana del Mediterrani es va mantindre per damunt dels valors mitjans climàtics durant 

la major part dels mesos d'estiu, excepte durant un breu període a mitjan Juny. Els valors més 

alts d'anomalia mitjana de TSM es van registrar durant el mes d'Agost. 

La tendència de la TSM a llarg termini manté un calfament constant des de Gener de 1982 fins a 

Agost de 2020 per a la TSM desestacionalizada. El calfament acumulat segons aquesta tendència 

va arribar a un valor pròxim a 1.3 °C. 
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Dades: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI available 

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

La tendència a llarg termini de la TSM s'avalua 

des de gener de 1982 fins a agost de 2020, inclu-

sivament. De la sèrie diària de la TSM mitjana de 

la conca mediterrània s'extrauen en els seus 

components estacionals i de tendència per a 

posteriorment calcular la regressió lineal per a 

la sèrie desestacionalizada (component de ten-

dència). La tendència global estimada per a la 

sèrie és de quasi 1,3° C per al període d'estudi 

(figura 1).  

La Figura 2 mostra la sèrie TSM anual, calculada 

a partir de dades diàries. La línia negra mostra la 

mitjana anual de 1982-2020 per a la TSM medi-

terrània, la línia roja correspon a l'any 2018, 

mentre que les línies verda i blava representen 

2019 i 2020. Durant la major part de l'estiu, la 

TSM mitjana del Mediterrani s'ha mantingut per 

damunt dels valors climàtics, excepte per un 

curt període al voltant de mitjan Juny. Les ma-

jors anomalies positives es van registrar al mes 

d'Agost.  

Figura 1. Evolució temporal de la TSM mitjana desestacionalitzada 

Figura 2. Sèries anuals de la TSM mitjana del Mediterrani 
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Tendències globals i anomalies de la TSM desestacionalitzada 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anomalia global de TSM  
A la figura 3 s’observa una tendència de calfament en l'anomalia diària de TSM des de Gener de 1982 

fins a Agost de 2020. La majoria de les anomalies positives (respecte al període de referència 1982 -

2011) ocorren després de 2000 amb un pic en 2016. Al cas de les anomalies mensuals (figura 4), tam-

bé es troba una tendència positiva a llarg termini. A 

més, la majoria de les anomalies mensuals positives 

es registren després de 2000 tant per a la TSM glo-

bal com per a la desestacionalizada. Les anomalies 

negatives són escases i febles des de 2000.  

. 
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at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

Figura 3. Anomalia diària de la TSM mitjana  

Figura 4. Anomalia mensual de la TSM mitjana 

Anàlisi mensual de TSM Juny 2020  
Els primers signes de la distribució espacial estival de la TSM s'observen ja al juny (Figura 5). Es van 

donar valors locals relativament alts de TSM en les costes més orientals i a Tunísia mentre que en la 

costa francesa i la Mar Adriàtica es va localitzar una TSM relativament freda. Els valors més càlids es 

van observar al voltant de les Illes Balears, la mar Tirrena i la costa líbia.  

Mentre que en la meitat nord de la conca occidental es va observar una anomalia de TSM positiva no-

table i espacialment extensa (entre Balears, Sardenya i la costa francesa), la major part de la conca 

oriental va registrar una anomalia lleugerament negativa. Aquesta diferència entre les principals con-

ques va fer que l'anomalia global ocupara la dinovena posició en la sèrie històrica (1982 -2020) mentre 

que el component de tendència de la TSM representa el nové valor més alt.  

TSM Juny  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 

Anomalia TSM 0.2 1.0 -0.3 0.3 0.5 0.3 1.3 1.2 0.4 0.1 -0.1 

Anomalia TSMd 0.3 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.1 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Juny de 2020 
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https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anàlisi mensual de TSM Juliol 2020 
L'estructura espacial estival de TSM es va establir clarament al juliol amb les àrees més fredes en el 

Golf de Lleó i Est de la mar Egea mentre que els valors més alts es van situar en la mar Tirrena i la zo-

na Sud de Turquia-Egipte, amb la major part de la conca per damunt de 25° C. La principal anomalia 

positiva es va donar en la mar Tirrena i Golf de Gènova, mentre que les conques central i oriental no 

van presentar anomalia significativa. També va haver -hi anomalia positiva en la mar d ’Alborán. L'ano-

malia mensual de la TSM per a juliol va ser l'octava més alta del període 1982 -2020 mentre que la 

TSM desestacionalizada es va situar en la novena posició de la sèrie analitzada.  
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at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

TSM Juliol 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 

Anomalia TSM 0.3 0.9 0.1 -0.2 1.1 0.3 0.7 0.7 0.9 0.6 0.2 

Anomalia TSMd 0.3 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.4 0.3 0.1 

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Juliol de 2020 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Anàlisi mensual de TSM Agost 2020 
L'estructura espacial típica d'estival de TSM va estar present durant tot el mes d ’Agost. Es van trobar 

els valors més baixos en el Golf de Lleó i la Mar Egea i els més alts en la conca oriental. Respecte a les 

anomalies de TSM, l'anomalia positiva més notable es va trobar en el nord de l'Adriàtic, mentre que 

es van registrar valors menors, però encara positius, en la costa occidental d'Itàlia i la mar d ’Alborán. 

La major part de la conca mediterrània va mostrar anomalies positives febles. L'anomalia mensual de 

la TSM per a Agost de 2020 ocupa la cinquena posició en la sèrie històrica (1982 -2020); en el cas de la 

TSM desestacionalizada, es troba en la desena posició històrica.  

TSM Agost 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 

Anomalia TSM 0.2 1.1 0.2 0.1 1.1 -0.2 0.5 1.0 0.5 0.9 0.0 

Anomalia TSMd 0.3 0.6 0.3 0.5 0.8 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.1 

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) a l’Agost de 2020 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 
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https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


TSM Mediterrani - Ciència 

Grup d’Oceanografia Física i Tecnològica  
ICM-CSIC (https://www.icm.csic.es/en/department/physical -and-technological -oceanography) 

Encara que, administrativament, el Departament d ’Oceanografia Física de l ’Institut de Ciències del Mar (ICM) 
es va formalitzar l ’any 2007, les seves activitats es remunten a l ’any 1965. En aquells anys ja havia activitats 
relacionades amb l ’anàlisi d’observacions hidrogràfiques en suport a les activitats desenvolupades a l ’ Instituto 
de Investigaciones Pesqueras (IIP). A partir dels anys 1970s l ’equip liderat per Antoni Ballester, amb Antonio 
Cruzado, Agustí Julià, Mario Manríquez, Jordi Salat i Maria Rosa Vitrià va rebre el suport de la Comissió Ocea-
nogràfica Intergovernamental de l ’UNESCO. Més tard, i  amb la incorporació de Jordi Font, Joan Cabestany i 
Lluís Miralles, entre altres, es crea el Grup d ’Oceanografia Teòrica i Informàtica (GOTI). Aquest grup esdevin-
gué Unitat Estructural d ’Investigació (UEI) d ’Oceanografia del ICM. Aquesta Unitat jugà un paper clau per a 
l’adquisició del primer CTD del CSIC, les primeres expedicions espanyoles a l ’Antàrtida, l ’establiment de la pri-
mera base Antàrtica i el naixement de l ’Associació Espanyola de Teledetecció.  

A l’any 1994 l ’UEI d’Oceanografia (Jordi Font, Jordi Salat, Arturo Castellón, Agustí Julià, Maribel Lloret i Maria 
Rosa Vitrià) es va integrar com a Grup d ’Oceanografia Física (GOF) dins del Departament de Geologia Marina i 
Oceanografia Física. El 1998, el responsable del GOF, J. Font, esdevé co -Investigador Principal de la missió 
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de l ’Agència Espacial Europea. L ’entrada de nous investigadors (Emili 
Garcia, Antonio García -Olivares, Josep Lluís Pelegrí, Álvaro Viúdez i Antonio Turiel) possibilita que el GOF es-
devingui Departament d ’Oceanografia Física (DOF) el 2007. El protagonisme dins SMOS fou reconegut el 2011 
amb el Premi Nacional de Cultura de Catalunya en la modalitat de Pensament i Cultura Científica i afavorí la 
creació del SMOS Barcelona Expert Centre (BEC) mitjançant un conveni entre el CSIC i la UPC. A mitjans del 
2012, quatre investigadors (Joaquim Ballabrera, Pedro Elósegui, Jaume Piera i Marcos Portabella) de la Unitat 
de Tecnologia Marítima es van integrar al DOF, que esdevingué Departament d ’Oceanografia Física i Tecnolò-
gica (DOFT). A dia d ’avui el DOFT compta amb 12 d ’investigadors de plantilla, 12 investigadors post -doctorals , 
sis tècnics, quatre estudiants de doctorat i una secretària d ’administració.  

Els investigadors del DOFT treballen en un ampli espectre de línies d ’investigació com ara, la circulació oceà-
nica de gran escala, el canvi climàtic, processos oceànics de mesoescala i petita escala, mètodes avançats de 
processat de dades, modelització numèrica i assimilació de dades, desenvolupament de noves tecnologies 
d’observació oceànica, costanera i de gel marí i de Ciència Ciutadana.  

Darreres publicacions 2020  

Isern -Fontanet J., García -Ladona E., Jiménez -Madrid J.A., Olmedo E., García -Sotillo M., Orfila A.,  Turiel A. (2020). Real-
time reconstruction of Surface velocities from Satell ite Observations in the Alboran Sea . Remote Sensing 12, 724 -741. 
DOI: 10.3390/rs12040724  

Umbert M.,  Guimbard S., Ballabrera J.,  Turiel A. (2020) Synergy 
between Ocean Variables: Remotely Sensed Surface Temperature 
and Chlorophyll  Concentration Coherence . Remote Sensing, 12, 
1153, DOI: 10.3390/rs12071153  

 

 Informe TSM Mediterrani - Estiu 2020 

 

 

Imatge de la  temperatura  de br i l lantor  derivada del  canal  4 del AVHRR 

(NOAA 19).  En magenta tenim la posic ió   de boies  de deriva  en una finestra  

de deu dies centrada  a la data  del mapa  
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Reconstrucció de la concentració  de c lorofil· la,  a  la  badia  de 

Bengala,  der ivada a  partir  de mapes de n ivel  3 de temperatu-

ra superficial  de MODIS.  

https://www.icm.csic.es/en/department/physical-and-technological-oceanography
http://www.icm.csic.es/files/webcmima/docs/biblio-pdf/doc_5673.pdf
http://www.icm.csic.es/files/webcmima/docs/biblio-pdf/doc_5673.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/207712/1/remotesensing-12-01153-v2.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/207712/1/remotesensing-12-01153-v2.pdf
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La Fundació CEAM està patrocinada per la Generalitat Valenciana  

 

 
 

Aquest butlletí, Informe TSM del Mediterrani, és una iniciativa del departament de 
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del Centre d'Estudis Ambientals del 
Mediterrani (CEAM), formant part del Projecte d'investigació VERSUS CGL2015 -67466-R 
(MICINN/FEDER), finançat pel plà Nacional d'I+D+i del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats i pel projecte IMAGINA -PROMETEU (PROMETEU/2019/110) financiat per la 
Generalitat Valenciana i pels fons FEDER.  

Més informació, actualitzada diàriament, sobre TSM disponible en la nostra pàgina web  

SST CEAMed www.ceam.es/SST  

Cita (versió en valencià): Informe TSM del Mediterrani (Estiu 2020). Departament de 
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2020.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Summer 2020). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2020. http://
dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13817.70243  

Dades: National Centers for Environmental Information. 2016. GHRSST Level 4 AVHRR_OI 

Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2.0) from NCEI. Ver. 2.0. 

PO.DAAC, CA, USA. Accés a dades 2020 -03-06 http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO -4BC02.  

Tots els mapes i gràfics en aquest butlletí han sigut elaborats pel departament de 
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants a partir de les dades de TSM proporcionades 
per NCEI. Aquest butlletí es difon baix llicencia Reconeixement -NoComercial-
SenseObraDerivada 4.0 International (CC BY -NC-ND 4.0) Creative Commons license 
(https://creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/legalcode). Aquesta llicència permet 
compartir lliurement el butlletí i el seu contingut, sempre que es reconega la seua 
autoria, però no es poden canviar de cap manera ni es poden utilitzar comercialment.  

Informació de contacte 

Pàgina web www.ceam.es/SST 

Twitter  @CEAM_Meteo 

Correu paco@ceam.es 
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http://www.ceam.es/SST
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13817.70243
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13817.70243
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02

