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R E S U M

Els anticiclons son, per rao do la seva dinamica interna, un mecanisme molt efi-
cac d'alteracio del medi aeri on es desenvolupa la vida humana.

La subsidencia forcada pel joc d'una convergencia superior i una divergencia in-
ferior significa un escalfament i un dessecament de 1'aire, de manera que en els nivells
m6s baixos afectats per la subsidencia faire es anormalment talent i sec.

Aquest mateix mecanisme suposa una alteracio de 1'estabilitat de l'estratificaci6 de
l'atmosfera, fins al punt de formar on nivell d"`inversio termica", que actua corn a
separador horitzontal de faire, go que fa impossible la mescla entre els estrats inferior
i superior. Aquesta situacio permet grans acumulacions d'humitat i pols i, el que pot
ser m6s greu, contaminants, als nivells atmosferics inferiors.

L'anticiclo establert damunt ]a nostra regio la tardor del 1979 ens permet illustrar
el resultat d'aquest mecanisme, es a dir, l'alteracio soferta per faire com a conse-
giiencia de la seva llarga presencia. Mitjancant dades termohigrometriques de 22 Esta-
cions climatologiques de 1'llla do Mallorca veicm com durant una primera fase, la fase
anticiclogenctica o activa d'aquest periode anticiclonic, es forma una fortissima inver-
sio de subsidencia sobre la Balcar Major, de manera que faire a les muntanyes, per
damunt de la inversio, arriba a ser extremament sec i talent (humitats del 15 % i
temperatures maximes de 24 "C), mentre als nivells baixos resta fred i humit (maximes
de 12-16 "C i humitats del 100 %, amb formacio de boira). En aquesta fase els mapes
meteorologics de nivells alts assenyalen conditions de forta convergencia, qo que im-
posa la poderosa subsidencia que explica les conditions trobades. Ws tard, a una
segona fase de manteniment i dissipacio de 1'anticicl6, ni la convergencia als nivells
alts, ni la subsidencia, son gaire fortes i faire es va normalitzant, recuperant les con-
dicions m6s propies de l'epoca, mentre la inversio es va destruint.

Val a dir que, encara que no afrontem aquest aspecte de la questio, la situacio
anticiclonica estudiada va constituir un dels episodis m6s seriosos d'alarma de contami-
nacio a les grans ciutats de 1'Estat espanyol.

INTRODUCCIO

La nostra presencia, com a meteorolegs, a aquest 11e Congres de Metges
i Biolegs de Llengua Catalana, tal vegada podra semblar que es fora de floc, co
que ens mou a donar-ne ra6.

1. El resum d'aquesta comunicacio no va esser publicat, per error, al programa del
Congres.
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Conve comencar per dir que no som els primers, que al 7e Congres hi par-
ticipa l'insigne meteoroleg i academic Dr. Eduard Fontserc, amb una comunicacio
sobre "Climatologia de la Mediterrania occidental".

D'altra banda, no us hem de venir a dir quina importancia to el medi sobre
la salut humana, ni quina importancia to l'aire d'entre cis elements que constituei-
xen el medi ambient huma.

Efectivament, encara que no sabem ben be quins son els mecanismes, creiem
que tots estariem d'acord que factors com la temperatura, la humitat, el camp elec-
tric o la composicio de faire afecten 1'evoluci6, 1'aparici6 i 1'extensi6 de les mes
diverses malalties.

La problematica home-clima-salut pot esdevenir immensa.
La societat es demana si esta mudant el clima; i els indicis que aixo pugui

succeir formulen a continuacio la doble pregunta: esta mudant per si mateix? o
esta mudant per influcncia humana? En ]a moderna investigacio la "biosfera" rep
tambe sinbnim de "sistema climatic" i afecta 1'ecosistema terrestre mundial; "bio-
mes" o comunitats estaran en fase progressiva, regressiva, o estacionaria, segons
les condicions ambientals intervingudes tal vegada, i ara mes que mai, per 1'home.
Els cicles bio-geo-quimics (0, N, C, H•2O, etc.) s'haurien de trobar dinamicament
en equilibri dintre una biosfera estacionaria, sense arribar al dramatisme de pre-
guntar-se si no fou una mutacio desafortunada (per ambientar-se degudament) el
que feu extingir l'especie neandertalensis; si empero la inquietud ha cridat I'aten-
ci.o dintre La Confercncia Mundial del Clima, patrocinada per l'Organitzacio Me-
teorologica Mundial (Ginebra, febrer 1979), i establint per celebrar el "Dia Mun-
dial del Clima" l'any present de 1980, el tema "L'Home i les variacions climati-
ques". Repetire unes paraules de la declaracio historica d'aquella Confercncia
Mundial:

"La supervivencia de la humanitat a llarg terme depcn que s'obtingui la
deguda harmonia entre la Societat i ]a Natura. El clima no es sino una de les
caracteristiques del nostre medi ambient natural, que s'ha d'utilitzar saviament.
Tots cis elements ambientals exerceixen accions mutuals entre si, localment i a
distancia. La degradacio de 1'ambient a qualsevol zona geografica ha de constituir
una greu preocupacio per a la societat, ja que pot influir en el clima d'un altre
lloc. Els paisos de tot el mon han de preservar la fertilitat de les terres, dels bos-
catges i pasturatges, detenir la desertificacio i reduir la contaminacio de faire i
de la mar..."

La present comunicacio te, dins d'aquesta extensa problematica, un objectiu
limitat , concret. Vol presentar-vos de quina manera una de les peces naturals
fonamentals de la circulacio atmosfcrica, 1'anticicl6, pot esdevenir un factor trans-
cendental en I'alteracio natural del medi ambient huma, no sols propiciant les
condicions que afavoreixen les mes altes concentracions de contaminants, sino
tambe alterant fins a condicions gairebe limit I'estat fisic natural de l'aire.

PRELIMINARS I DEFINICIONS

Els anticiclons representen cis grans "centres d'accio" en el mecanisme cir-
culatori atmosfcric. Dintre la classificacio descriptiva (geografica-sinoptica) de
configuracions cicliques (linies de corrent tancades) venen a ser les peces d'en-
granatge intermediari del moviment general de 1'aire.
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Hi ha anticiclons dinamics i anticiclons termics. Els primers son geografica-
ment estacionaris i fisicament estables (grosso modo); constitueixen els "sistemes
semipermanents" per antonomasia en el camp de la pressio. Els segons son migra-
toris, inestables i de mcs curta durada.

L'estudi dels anticiclons to un caire hidrodinamic (Mecanica de Fluids) i un
altre termodinamic (Termologia de Gasos). El primer emergeix de les equacions
generals de moviment aplicades a un fluid que es belluga damunt una esfera on
rotacio; d'elles pot inferir-se una primera distribucio geografica de les faixes an-
ticicloniques subtropicals (quo afecten la nostra regio). El segon emergeix de les
equacions d'evolucio dels gasos en condicions adiabatiques (molt aproximades a la
realitat natural). Els vincles entre ambdues consideracions es troba (a) en el mo-
viment vertical de faire, associat at camp de "dive rgencia/convergcncia" (fig. 1);
aquest camp es annex a la friccio vora terra acompanyada de dissipacio d'energia
tcrmica; (b) en les configuracions isobariques que son, at mateix temps, configura-
cions de linies de corrent, consegiiencia del dit "equilibri geostrofic", peculiarissim
del corrent aeri terraqui (no es dona necessariament a altres atmosferes planeta-
rics, coin per exemple a Jupiter). El fenomen mes espectacular i determinant do
1'estructura termo-hidro-dinamica dels anticiclons es I'anomenada "subsidencia";
a ella es deu el tipic bon temps i 1'escalfament de I'aire, aixi com la inversio tcrmica
de perilloses consequencies sobre la biosfera.

La subsidencia es un corrent vertical descendent acompanyat de compressio
de 1'aire (fig. 2). Es tenen tots els indicis experimentals i teorics per inferir que
aquesta compressio es practicament adiabatica. La termodinamica ens il•lustra d'a-
quest tipus d'evolucio; la formula coneguda es:

T = C pk

on T cs la temperatura absoluta
C una constant
P la pressio
k 0,286

Aixi, doncs, un increment de la pressio es tradueix en un increment de ]a
temperatura. Per at cas anticiclonic, suposant una subsidencia des del nivell de
300 milibars de pressio (uns 9.000 metres d'altitud) fins at de 900 mb (uns
1.000 m). sort a partir de ]a formula un increment de temperatura de 84 °C, mentre
que la diferencia de temperatures entre ambdos nivells trobada per a l'atmosfera
estandard scria do 53 "C tan sols. Aixo dona una idea del formidable escalfa-
ment produit per la compressio adiabatica.

Hem posat 1'exemple prou realista d'una subsidencia que, partint do nivells
quasi estratosfcrics, arriba, cap avall, a nivells proxims als mil metres. El proces
es imatge de la realitat natural (fig. 3): sota aquest darrer nivell la turbulcncia
agita faire inferior que no es barrejara amb el refredament (tambe adiabatic) per
elevacio de l'altre; entre ambdos hi haura una discontinuitat tcrmica, un estrat
o capa d'inversio de la temperatura. A mesura que aquesta inversio s'accentua, mes
impenetrable es fa 1'estrat, quedant aixi, com una tapadora material que confina
l'aire inferior als nivells superficials. Si un tal aire esta contaminat o pol•luft es
fara molt dificil la seva neteja.
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Fic. 1. - Moviments verticals i camps de divergencia/convergi ncia.
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Fic. 2. - Subsidencia amb compressio adiabatica de l'aire.

FIG. 3. - Corba "Temperature/Altura": (A) escalfament per compressi6,
(B) refrcdament per expansi6, (C) estrat de transici6.
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Un altre aspecte interessant de la dinamica subsident es la distribucio de pres-
sions en la vertical. Si l'anticiclo en superficie es fred anira acompanyat d'una de-
pressio en altura; si es calent anira acompanyat d'altes pressions en altura. La pri-
mers situacio alimenta la subsidcncia, ja que la convergcncia a dalt sincronitza
la divergcncia a baix; la segona situacio atura la subsidcncia, ja que el joc conver-
gcncia-divergcncia queda desfet. (Podem compulsar aquestes consideracions amb
la forta anticiclogcnesi del 25-29 novembre i l'anticiclolisi a partir d'aquesta data
cap a desembre, 1979.) L'explicacio d'aquest fet es no tan sols empirica/experimen-
tal sing tambe teorica/analitica, sostinguda per les conditions d'equilibri hidros-
tatic de 1'aire que vinculen matematicament les variables termodinamiques "pres-
sio", "temperatura", "densitat", a tots els nivells.

Finalment, resulta inevitable, per a fer un estudi complet de cada cas, exa-
minar la situacio de l'eix anticiclonic; es a dir, la inclinacio de la linia d'unio dels
centres superposats en la vertical. Aqui tambe, per consideracions empiriques i
per infercncies teoriques arribam a la conclusio que en els sistemes estables i en
desenvolupament normal, 1'eix ha de quedar inclinat envers els sectors calents de
sisterna. (En el cas del nostre anticiclo, ]a banda calenta es trobava at seu ponent.)

Amb aquests preliminars i definitions de caracter mes be conceptual, queda
orientada la investigacio del cas peculiar que ens ocupa, objecte de la present
comunicacio.

L'ANTICICLO DE NOVEMBRE-DESEMBRE DE 1979

La tardor de 1979 hem tingut a les Illes Balears en particular i a 1'Europa
Sud-occidental en general una situacio anticiclonica extraordinariament i exemplar-
ment persistent, que ens permetra illustrar de quina manera la termodinamica an-
ticiclonica colloca el medi aeri en situacions fisiques gairebe "limit".

Ha estat una situacio anticiclonica que, amb mes o menys marcades pulsa-
tions, domina bona part dell mesos de novembre i desembre. Com a consegiicncia,
i a manera d'exem-)le, podem dir que no va ploure sensiblement a les illes Balears
entre el 23 de novembre i el 18 de desembre.

A les grans ciutats i concentrations industrials de I'Estat espanyol peninsular
-Madrid, Barcelona i Bilbao- la situacio condu'ia a final de novembre i comen-
cament de desembre a una "alarma" de contaminacio, que, a Madrid per exemple,
es concreta en mesures restrictives sobre les calefaccions.

Pero no es en aquest tema, d'altra banda fonamental per a 1'ecologia humana
que es la contaminacio atmosfcrica -alguna premsa informa d'un augment sensi-
ble de la mortalitat a Madrid-, sing en l'alteracio fisica purament natural, sense
interfercncia humana, del medi per 1'acci6 de la termodinamica anticiclonica, ma-
nifestada cn la marxa de la temperatura i la humitat a diferents observatoris de
I'illa de Mallorca, que ens fixarem aqui.

Vegem, primer, quina fou 1'evoluci6 sinoptica aquells dies. Hem triat quatre
moments que consideram ben representatius, per a la descripcio dels quals hem
emprat els mapes del Butlleti Meteorologic Europeu (fig. 4). Aquests moments
son les zero hores dels dies 25 i 29 de novembre i 2 i 10 de desembre.

El dia 25 tenim, ja, situacio anticiclonica a ]a nostra regio, pero es sobretot
un moment d'anticiclogcnesi, d'activa potenciacio de 1'anticicl6. Vegem que sobre
el centre anticiclonic en superficie, als nivells atmosfcrics alts hi ha un torrent de
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TAULA I. - TEMPERATURES MAXIMES DIARIES.

Dies

Estacio Altitud 25-XI 29-XI 2-XII 10-XII

Campos (Salines) 3 15.8 15.8 18.6 17.8

Palma (Centre) 3 16.2 15.8 20.6 19.0

Palma (Son Sant Joan) 4 16.0 16.6 19.6 18.4

Port Pollenca 5 17.4 20.4 22.0 22.0

Campos S. E. 22 16.0 17.0 20.0 18.0

Alct dia (But.) 31 12.0 24.0 20.0 19.0

Llucmajor (Aren.) 32 13.6 13.8 15.2 15.2

Palma II (Uran.) 40 14.0 11.1 20.0 17.8

S611cr It 45 11.0 16.0 17.0 17.0

Marratxi (S. Bo.) 50 17.2 19.0 22.8 19.8

Muro 50 16.2 20.4 20.2 20.6

Soller 1 60 15.2 21.8 21.6 20.0

Manacor 78 12.2 16.0 16.4 16.8

Manacor (P. Mun.) 78? 14.8 19.4 20.0 18.0

Inca 135 15.8 19.8 20.6 18.4

Marratxi (Caban.) 152 16.0 18.6 21.6 20.0

Llucmajor 155 12.0 12.0 14.0 13.8

Bunyola 220 14.8 21.2 21.0 19.6

Bunyola (S. Vidal) 448 14.4 20.4 18.6 14.0

Escorca (Lluc) 490 12.8 19.4 18.4 18.0

Escorca (S. Torr.) 843 12.2 24.2 24.4 14.2

Bunyola (Sant Alfa) 1020 5.0 21.2 12.2 11.4
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vents forts del nord-oest que va d'una dorsal a un talveg. Podria ser demostrat que
aquesta es una regi6 de forta convergencia, es a dir, acumulaci6 d'aire, la qual
cosa forta la subsidencia, a la qua], no ho hem d'oblidar, tambe ajuda la sola
presencia de I'anticiclo, amb la divergencia que suposa als nivells baixos.

Entre el dia 25 i 29 tenim, doncs, la fase mes forta de l'anticiclogenesi i ]a
subsidencia i, per tant, de 1'escalfament i dessecament de faire per damunt de la
inversio de subsidencia, aixi com de ]a formacio o potenciaci6 d'aqueixa inversio.

El dia 29 es, vist des de les Balears, un moment algid, el pie del desenvolu-
pament anticiclonic. Vegeu que l'anticicl6, molt potent, es practicament centrat a
la Mediterrania occidental, tant als nivells atmosferics baixos com als alts. Pero,
per aixi) mateix, des d'aquest moment 1'anticiclogenesi s'aturara i la subsidencia
i els seas efectes minvaran.

Aixi i tot, el dia 2 de desembre encara es pot dir que hom es troba en el bull
de la fase anticiclonica, pero ja mes marginalment, puix que a I'atmosfera mitjana
s'observa una entrada d'aire fred de cap a la Mediterrania occidental i a Ies capes
mes altes no s'ha refet la situaci6 favorable a la convergencia i 1'anticiclogenesi.

El dia 10 encara hi ha anticicl6, pero les Balears hi queden en situaci6 mar-
ginal a tots els nivells i fins i tot hi ha indicis d'una propera fase ciclogenetica i,
per tant, anticiclolitica.

Vegem ara lcs repercussions d'aquesta situaci6 sobre faire a Mallorca. Per
a aquest moment del nostre estudi hem utilitzat les dades termometriques diaries
de les 22 estacions ciimatologiques termopluviometriques que 1'Institut Nacional
de Meteorologia, a traves del Centre Zonal de Ciutat de Mallorca, to a 1'Illa. Con-
cretament, utilitzam les temperatures maximes diaries, per veure d'eliminar efectes
pertorbadors de la irradiaci6 nocturna. Vegeu que 4 d'aquestes estacions estan
per davall de 20 m d'altitud. 7, entre 20 i 50 m. 3, entre 60 i 100 m. Altres 3,
entre 100 i 200 m. I les altres, una a 220 m, una a 448, una a 490, una a 843 m
i l'altra, la Serra d'Alfabia, a 1020 m. El conjunt ve a ser una mena de sondatge
vertical de I'atmosfera, pero amb els peus a terra.

Les estacions baixes, per diferencies de localitzaci6 i de circumstancics meso-
meteorol6giques, presenten una notable dispersi6 tc rmica. L'area de Llucmajor,
per exemple, es notablement freda tot el periode estudiat, mentre que cap a Al-
cudia i Pollenga les temperatures son forta mes altes.

Tot i amb aixo, els fenomens lligats a la subsidencia anticiclonica son ben
clars. Vegeu la Taula I i ]a figura 5.

El dia 25 el gradient termic cs el mes normal a 1'atmosfera Iliure, 6 graus
per quilometre d'alcada, des de 12 °C de maxima als nivells baixos fins a 5 °C a
Alfabia. A Son Torrella (843 m) la temperatura es relativament massa alta, pero
aixo probablement es deu a un efecte microclimatic de la radiaci6 solar.

Des del dia 25 at 29 hi ha un escalfament de tota l'atmosfera per damunt,
aproximadament, dels 200 m, mes exagerat entre els 600 i els 1000 m. La tempe-
ratura a Alfabia i Son Torrclla arriba el dia 29 als 21 i 24 graus respectivament,
mentre at Pla la majoria d'cstacions no sobrepasen els 14-15 graus escalfament.
ILs ]a situaci6 d'inversio de subsidencia exagerada a 1'extrem.

Cap at dia 2 la temperatura a Alfabia ha retrocedit (maxima de 12°), con-
servant-se molt alta a Son Torrella (altra vegada efecte microclimatic?).

El dia 10 practicament s'es altra vegada a la situaci6 inicial (volem dir, del
dia 25).
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FIG. 5. - Perfil temperatura-altitud, per a diferents dies del perfode estudiat.

Vegeu, doncs, corn 1'escalfament de I'aire a les estacions mes altes es molt
notable durant la fase d'anticiclogcnesi activa i forta subsidcncia. Si podem pres-
cindir d'altres causes, aqueix escalfament, 16 graus en 4 dies, demana una subsi-
dcncia d' uns 1 .000 m per dia (*), o 40 m per hora, a l'altura de 800-1.000 m, co
que suposaria que I'aire ve des de 4 o 5 km d'alcada. La dinamica anticiclonica es
prou per a explicar-la i, per tant, per a explicar 1'exagerada inversib termica obser-
vada cap al dia 29, causa, d'altra banda, d'una gran humitat i persistents boires
al Pla, en no poder-se mesclar I'aire inferior amb el superior.

Efectivament, es espectacular la marxa de la humitat a dues estacions d'al-
titud extrema, la Serra d'Alfabia i 1'Aeroport de Son Sant Joan. Vegeu la Taula II
i la Figura 6. L'evolucio es oposada a una estaci6 i a l'altra. A Alfabia comenca el

* L'escalfament per subsidcncia, es a dir, per compressio adiabatica es de I °C/100 m.
Si suposarn que el gradient termic vertical inicial fora, normalment, entorn a 0,6 °C/100 m
--co que vol dir que faire a 1.000 m d'algada to una temperatura inicial 6 gratis mes baixa
que I'aire a nivell superficial-, 1'escalfament local a la Serra d'Alfabia podria ser inter-
pretat corn l'escalfament diferencial entre el que individualment sofreix I'aire descendent i
l'augment de temperatura ambiental que va trobant; aquest escalfament diferencial seria
de 0,4 °C/l00 m.
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TAUt.A,11. - HUMITAT. Tensio do vapor, e (mm Hg), i humitat relativa, h (%).

Aeroport S. St. Joan Serra d'Alfabia

Data i hora GMT e h e h

25 XI
07 5.5 96 5.8 100

13 7 .3 55 5.9 85

26-XI
07 4.5 96 5.3 93

13 8.6 68 2.6 33

07 5.0 100 3.1 26
27-XI

13 9. 8 67 2.0 17

28 X1
07 5.1 100 2.1 15

13 11.7 76 2.8 19

29 XI
07

-
7.0 100 5.0 28

13 11.0 91 4 .1 23

30 XI
07 4.9 100 4.8 -- 30

13 11.5 85 4.0 24

07 7.5 100 5.6 42
1-XII

13 10.5 75 5.8 42

07 5.0 100 5.5 58
2-XI I

13 8.2 47 5.1 52

07 5.7 97 4.1 43
3-XII . - -

13 9.8 67 6.7 72

07 7.3 94 9.4 88
4-XI I

13 9. 3 69 9.0 93

07 6.1 100 5.3 75
XII5 -

13 8.8 62 7.0 76

07 5.6 97 5.5 60
6-X I I

13 8.9 68 7.2 79

07 8.1 86 6.0 93
XII7 -

13 8.4 67 6.1 88

07 7.0 96 6.9 100
8-X1I

13 9.9 71 7.6 97
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periode del dia 25 amb gairebe saturacio, encara que amb molt poca quantitat d'ai-
gua, puix que el fred hi es intens. El 26 baixa ]a humitat i el 27-28-29 la sequedat
es extrema, amb el 15 at 20 % d'humitat relativa, i es recupera despres, progres-
sivament, la humitat. Al Pla, en canvi, el dia 25, d'humitat normal, 60 %, aug-
mentant des de flavors, per fer-se del 100 % de nit i matinada i del 80-90 % a
migdia, des del dia 27 at dia 1, i els dies segiients la situaci6 es normalitza.

Fixeu-vos, doncs, que els dies critics la gent del Pla vivia practicament "dins
l'aigua", amb fred i humitat i sense sol per rao de Ies boires i els nuvols baixos,
mentre a la muntanya l'aire era tebi, fins i tot calent, i extremament sec. 1 tot com
a consegiicncia de la persistent presencia d'una situaeio anticiclonica.


