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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 indica-

dor 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 mit-

jans 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 és finançat pel projecte d'investigació IMAGINA-PROMETEU (PROMETEU/2019/110) 

finançat per la Generalitat Valenciana.  

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

números, 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 diaris de la base de dades GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global 

Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) de NOAA National Centers for Environmental Information 

disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/avhrr_oi-ncei-l4-glob-v2.1). 

http://www.ceam.es/SST
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/avhrr_oi-ncei-l4-glob-v2.1


Resum de la tendència de TSM  (1982-2021)  

Variació global 1.26 ̊C  

Tendència diària 8.89·10-5 ̊ C/day  

Desembre    1.2 ̊ C 

Anomalia mitjana mensual Gener            1.3° C 

Febrer           1.4°  C 

RESUM 

La temperatura superficial de la mar (TSM) mitjana del Mediterrani s'ha mantingut durant tot 

l'hivern clarament per damunt dels valors mitjans diaris, des d'inicis de Desembre fins a Febrer.  

La tendència a llarg termini de la TSM (desestacionalitzada) manté un increment persistent al 

llarg del període Gener de 1982-Febrer de 2021. El calfament acumulat durant el període d'estu-

di presenta un valor de 1.26 ̊C com a mitjana de tota la conca mediterrània. 
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La tendència a llarg termini de la TSM, avaluada 

entre Gener de 1982 i Febrer de 2021, per a la 

sèrie temporal mitjana de tota la conca mediter-

rània es manté consistent amb un procés de cal-

fament sostingut. Per a aquesta anàlisi es des-

compon la sèrie temporal de TSM en els seus 

components de fons, estacional i residual i s'a-

nalitza la regressió lineal de la component de 

fons desestacionalitzada. El calfament acumulat 

estimat és de 1.26  ̊ C per al període d'estudi 

(figura 1).  

La figura 2 mostra les sèries anuals de la TSM 

mitjana diària. La línia negra mostra la mitjana 

del període 1982-2021 per a la TSM mediterrà-

nia, la línia roja indica l'any 2019 i les línies ver-

da i blava els anys 2020 i 2021 respectivament. 

Durant tot l'hivern (Desembre -Febrer) la TSM es 

va mantindre clarament per damunt dels valors 

mitjans i fins i tot dels anys anteriors.  

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-v2.1


Anomalia global de TSM  

No s'observen canvis apreciables en la tendència al calfament en la TSM ja vist en butlletins anteriors. 

Es manté el predomini de les anomalies positives tant en els valors diaris, especialment durant l'últi-

ma dècada (figura 3) com en els valors de l'anomalia mensual. En la figura 4 s'observa la tendència a 

l'augment de l'anomalia positiva al llarg de la sèrie 

mensual per al període 1982-2021. A partir de l'any 

2000 les anomalies negatives de TSM han sigut molt 

escasses mentre que no s'observen en la TSM 

desestacionalitzada.  
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Figura 3. Anomalia diària de la TSM mitjana  

Figura 4. Anomalia mensual de la TSM mitjana 

Anàlisi mensual de TSM Decembre 2020  
La distribució especial de la TSM al Desembre mostra característiques plenament hivernals. Els valors 

més freds es localitzen en la part més septentrional de la conca mediterrània mentre que els valors de 

TSM s'incrementen, de manera general, com més al Sud. Els valors més alts de TSM es registren en les 

costes més orientals del Mediterrani.  

En aquesta última zona, juntament amb parts de la mar Egea, se centren les anomalies càlides més 

destacables per al mes de Desembre. En la major part del Mediterrani es registren valors lleugera-

ment positius de l'anomalia de TSM. L'anomalia global de TSM és la segona més alta de la sèrie histò-

rica per a aquest mes, solament per darrere de 2014. Quant a l'anomalia de TSM desestacionalitzada 

el valor de Desembre destaca com el més alt registrat des de 1982.  

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

Anomalia TSM 0.7 0.4 0.3 1.2 1.0 0.8 -0.1 0.5 0.6 1.0 0.3 

Anomalia TSMd 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 0.7 0.5 0.7 0.7 1.2 0.3 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Desembre de 2020 
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https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.1


Anàlisi mensual de TSM Gener 2021  
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La TSM va presentar al gener valors més freds que el mes de Desembre en tota la conca mediterrània. 

Les anomalies de TSM positives més destacables es van mantindre en la conca llevantina i la mar Egea 

mentre que en el Mediterrani central i occidental els valors van ser només lleugerament més càlids 

que la mitjana climàtica. El valor mitjà de l'anomalia de TSM situen a Gener de 2021 com el segon més 

càlid de la sèrie històrica (1982 -2021), molt prop del valor registrat en 2016, mentre que la TSM 

desestacionalitzada presenta el valor més alt amb una diferència de quasi 0.5  ̊C respecte al 2016.  

TSM Gener 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 

Anomalia TSM 0.3 0.3 0.7 0.6 1.0 0.4 0.1 0.2 0.4 0.9 0.4 

Anomalia TSMd 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 0.7 0.5 0.6 0.7 1.3 0.4 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Anàlisi mensual de TSM Febrer 2021  

Durant el mes de Febrer es van trobar els valors més baixos de la TSM en la conca mediterrània, amb 

els valors més baixos en el sector més septentrional de l'Adriàtic. No obstant això, la major part de 

l'Adriàtic va presentar valors d'anomalia de TSM positius. En el Mediterrani central i oriental també es 

van registrar anomalies positives, amb els valors més alts a l'Egeu. Quant a la sèrie històrica, Febrer 

de 2021 va registrar el segon valor més alt de l'anomalia de TSM (quasi igual a 2016) mentre que la 

TSM desestacionalizada va registrar el valor més alt del període 1982 -2021). 

TSM Febrer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 

Anomalia TSM 0.0 0.3 0.7 0.2 0.9 0.3 0.2 0.4 0.6 0.9 0.4 

Anomalia TSMd 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7 1.4 0.4 

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Febrer de 2021 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 
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Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Gener de 2021 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.1


 Informe TSM Mediterrani - Hivern 2021 

 

 

Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic 

de la Universitat de les Illes Balears: un enfoca-

ment multidisciplinari per a estudiar i afrontar el Canvi Climàtic.  
 Damià Gomis, director del LINCC -UIB (https://www.uib.eu/personal/ABDQzMjc/) 

El canvi climàtic representa un dels majors reptes als quals s'enfronta la societat en el segle XXI. El Laboratori 
Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC -UIB, http://lincc.uib.eu/en/
homepage/) es va fundar a la fi de 2017 amb l'objectiu de promoure la investigació, la docència i la transferèn-
cia de coneixement a la societat. En efecte, el canvi climàtic és un fenomen complex que involucra molts as-
pectes diferents i ha de ser indubtablement afrontat des d'un enfocament multidisciplinari. Per això, el LINCC -
UIB reuneix més de 60 científics de deu departaments de la UIB, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats 
(IMEDEA, https://imedea.uib-csic.es/) i  del Centre Oceanogràfic de les Il les Balears (COB, http://
www.ba.ieo.es/). Les principals línies estratègiques del LINCC -UIB són:  
 
 • Fomentar la coordinació entre els diferents grups d'investigació integrats en el Laboratori i estendre la 

col·laboració transdisciplinar a l'àmbit educatiu.  
 • Transferir el coneixement de base científica des de l'àmbit acadèmic a les parts interessades i promoure una 

col·laboració efectiva entre tots els actors rellevants del canvi climàtic (administracions públiques, sector 
privat i societat civil).  

 • Participar en actes públics i en els mitjans de comunicació per a difondre els múltiples aspectes del canvi 
climàtic entre el públic en general.  

 
En els tres anys transcorreguts des de la seua fundació, el LINCC -UIB ha aconseguit fites rellevants com:  
 • L'admissió de la UIB com a membre observador de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic (UNFCCC, https://unfccc.int/).  
 • La participació com a Soci Associat en la "Secretaria d'Energia Neta per a les Illes de la UE" (https://

euislands.eu/), una iniciativa de la UE destinada a proporcionar suport tècnic, metodològic i financer per a 
una transició reeixida cap a un model energètic net i sostenible a les illes de la UE.  

 • La participació (amb cinc de huit membres) en el Comitè Científic creat a l'empara de la "Llei de Canvi Climà-
tic i Transició Energètica" aprovada al febrer de 2019 pel Parlament de les Illes Balears.  

 
Totes les activitats esmentades impliquen un coneixement multidisciplinari i,  per tant, impliquen la 
col·laboració entre científics de diferents disciplines. Això afavoreix clarament una visió més holística del pro-
blema. Tanmateix, la cooperació transdisciplinar no sempre és fàcil:  les diferents disciplines solen parlar idio-
mes diferents, utilitzar metodologies di-
ferents, publicar en revistes diferents i 
tindre idees diferents sobre quin ha de 
ser la implicació dels científics en els as-
sumptes de la societat. En el LINCC -UIB 
hem hagut de reunir -nos ocasionalment 
per a resoldre punts de vista oposats so-
bre la missió del Laboratori en relació 
amb els assumptes sociopolítics. En 
aqueixes ocasions, intentem arribar a una 
posició de consens i, quan això no és pos-
sible, només actuem quan hi ha una àm-
plia majoria de suport. En el que tots es-
tem d'acord és que la cooperació trans-
disciplinària no sols és convenient, sinó 
que és un requisit essencial per a abordar 
el problema del canvi climàtic.  
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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 (Hivern 2021). Departament de 
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2020.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2021). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2021 . http://
doi.org/10.13140/RG.2.2.15096.37122  

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 2021 -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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La Fundació CEAM està patrocinada per la Generalitat Valenciana  

http://www.ceam.es/SST
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.15096.37122
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.15096.37122
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02

