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1. Introducció 

La ciutat és la màxima representació del paisatge antròpic així com de l’evolució de les societats 

fins arribar a l’estadi modern amb grans urbanitzacions que acullen a varis milions de persones. 

Aquestes concentracions de població, sigui de manera més concentrada o extensa acaben 

suposant unes diferències a nivell climàtic amb el territori que els envolta, essent més càlides, 

en principi, les zones urbanes i més fredes les que no presenten aquest ús del sòl. L’autor pioner 

en la constatació de l’existència de l’illa de calor a les ciutats fou Luke Howard a l’any 1818, 

quan analitzà el clima de la ciutat de Londres, encara que la percepció d’aquest fenomen és molt 

més antiga.    

La geografia, com a ciència que estudia les interrelacions entre l’home i el territori es 

sensibilitza davant d’aquest fenomen, ja que a partir de l’estret i inseparable vincle entre les 

accions antròpiques i el medi s’hi troba l’estudi de l’illa de calor urbana, més present en els 

nuclis urbans a partir de la industrialització.  

A les Illes Balears, aquest desenvolupament urbà s’ha produït a partir de la segona meitat del 

segle XX impulsat pel turisme de masses i la necessitat de donar resposta a l’augment 

poblacional que es produí sobretot durant els anys 50 i 60. La població passà de 136.814 

habitants l’any 1950 als 234.098 l’any 1970. Són gairebé inexistents els precedents en quant a 

l’estudi d’aquest fenomen en les Balears, destacant tant sols el cas de la ciutat d’Eivissa (Serra, 

2007).  

D’altra banda, al conjunt de l’Estat espanyol, hi destaquen els estudis realitzats a les grans 

ciutats de Barcelona (Moreno, 1999) i Madrid (López, 1993), encara que també s’han dut a 

terme altres estudis a ciutats com Saragossa (Cuadrat et al. 2005), Terol (Cuadrat et al. 1993), 

València (Pérez,. 1994) així com a Las Palmas de Gran Canaria (Ruiz et al. 2008).  

1.1 Illa de calor  

L’illa de calor és un fenomen meteorològic que es dóna a zones urbanes, mostrant-se molt més 

intensa durant el vespre (Romero et al. 2011) i que té com a particularitat presentar temperatures 

més elevades que el territori que l’envolta a conseqüència de les activitats pròpies d’una zona 

urbana, com el tràfic de vehicles, l’escalfament de la superfície per presència d’asfalt, possibles 

activitats industrials, etc. 

1.1.1.Característiques generals. Els trets mes característics de l’illa de calor són la freqüència, 

intensitat i les variacions espacials i temporals que presenta (López, 1993). Els dos primers 

paràmetres venen modificats per les característiques urbanes de la zona, ja que en funció de la 
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tipologia de les edificacions (material, alçada...) aquests retindran més o menys l’energia solar, 

el que també es coneix com albedo1.  

D’altra banda, cal tenir en compte la quantitat de radiació d’ona llarga (Chiron, 2008) que 

s’escaparà de la superfície cap a l’espai, on l’estructura urbana hi juga un paper clau. L’aire 

càlid s’acumula, en general, a les zones on hi ha major concentració d’edificis alts i carrers 

estrets asfaltats. Aquest aire s’eleva i s’expandeix fins als límits urbans, on se refreda i inicia un 

retorn cap al centre a altura quasi superficial, formant un sistema circulatori tancat (Figura 1) 

però fàcilment modificable pel vent (López 1993).  

A les zones litorals, com el cas actual, l’illa de calor es veu, a més, considerablement 

influenciada per l’aire de la mar, que pot tenir unes propietats sensiblement diferents a les del 

nucli a estudiar. Es tracta d’un agent homogeneïtzador de les temperatures; a la primavera, 

degut a la baixa temperatura de la mar, generalment s’equilibra l’amplitud tèrmica de l’illa de 

calor reduint-se els valors màxims. A altres estacions, com la tardor, l’efecte és invers ja que el 

mar és més càlid que la superfície durant la nit. Així mateix, cal tenir en compte també la 

presència de cursos fluvials com els torrents, ja que són importants fonts d’aire fred. 

Figura 1. El fenomen d’illa de calor urbana. Font: Salvador Palomo 2003.  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

1: és el percentatge de radiació que una superfície reflecteix respecte a la radiació que incideix sobre aquesta.      
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Els criteris alhora d’establir si aquest resultat correspon a una illa de calor dèbil o moderada no 

estan unificats i diferents autors empren com a referència l’entitat poblacional del nucli, sent 

menors les exigències a zones manco poblades (López, 1993). En el present treball, s’entendrà 

com a dèbil una amplitud tèrmica d’entre 0 i 2ºC,  moderada d’entre 2 i 4ºC i forta per sobre de 

4ºC. 

1.1.2.Factors meteorològics condicionants. L’illa de calor és altament sensible a les condicions 

meteorològiques que hi hagi no només en el moment determinat de presa de mesures, sinó de 

les condicions que hi hagi hagut les hores prèvies. Els principals condicionants meteorològics 

són els següents:  

 1.1.2.1. Nebulositat: filtra la radiació solar durant el dia, per lo que arriba menys 

quantitat de radiació i la superfície s’escalfa manco. En cas de nuvolositat durant el 

vespre, aquesta impedirà que la calor s’escapi i aquesta retornarà cap a la superfície. 

Per tant, per una illa de calor òptima és necessari un cel lliure de niguls.  

 1.1.2.2. Precipitacions: aporten humitat al sòl. Un sòl humit té manco capacitat per 

escalfar-se degut a la inèrcia tèrmica que té l’aigua. La precipitació en un moment 

donat pot fer desaparèixer l’illa de calor fins que el sòl no torni a eixugar-se i es 

pugui tornar a escalfar durant el dia. Per una illa de calor òptima, és necessari que 

no es produeixin precipitacions ni abans ni durant la presa de mostres.  

 1.1.2.3. Vent: desplaça les temperatures mínimes a sotavent. Les zones exposades al 

vent perden les seves característiques calorífiques pròpies ja que l’aire es mescla i, 

per tant, s’homogeneïtzen les temperatures. A major força del vent, més es debilita 

l’illa de calor, podent arribar a desaparèixer si es sobrepassa la velocitat límit 

(López, 1993), variable en funció de cada nucli urbà.  

2. Objectius 

-Establir uns patrons de mostreig estratificat valorant els punts d’especial interès.                         

-Mesurar l’amplitud tèrmica2 màxima de l’illa de calor al nucli costaner del Coll de’n Rabassa 

durant el període de mostreig establert.                                                                                            

-Estudiar els models de topografia a 500hPa i pressió en superfície per cada un dels dies  i 

relacionar-los amb els resultats.                                                                                                        

-Processar, cartografiar i interpretar els resultats.                                                                            

-Analitzar els factors que determinen la distribució dels valors de temperatura arreu de l’àrea 

d’estudi.                                                                                                                                          

______________________________________________________________________                                           

2: diferència entre el valor mínim i el valor màxim de les mesures.                                                                            
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-Establir clarament aquells indrets on l’illa de calor sigui més acusada i valorar-ne  les causes.                                                                                                                                  

-Transmetre el més netament possible els resultats de l’estudi per facilitar la bona comprensió 

per part del lector.  

3. Marc geogràfic: es Coll de’n Rabassa 

Es Coll de’n Rabassa és un barri al sud-est de la ciutat de Palma (Figura 2), situada, al mateix 

temps, a l’oest de l’illa de Mallorca. Es tracta d’un barri que limita amb la mar al seu extrem sud 

amb una costa no rectilínia, mentre que pels altres extrems limita amb un espai sense urbanitzar: 

a l’oest, torrent gros, i al nord i est, es troba amb camps de cultiu. La superfície del barri (fins 

els límits urbans emprats per l’illa de calor) és d’uns 0,9km², en els quals hi viuen un total de 

11.020 persones (Padró Municipal de Palma, 2013).  

Així, la densitat de població del barri és de 12.244 hab/km². Es tracta d’una densitat pròpia d’un 

barri amb una tipologia de construcció d’edificis en altura que d’un barri residencial extensiu. 

Això no obstant, es Coll de’n Rabassa comprèn dos sectors clarament diferenciats, ja que per 

una banda hi ha Ciutat Jardí, amb habitatges unifamiliars, carrers amples i baixes densitats, i per 

altra banda la línia d’edificis paral·lela a la carretera principal del barri i la part nord-oest del 

mateix, marcat per edificacions més antigues i en altura (predomini dels 4 pisos), carrers més 

estrets i densitats més elevades. A més, una part important del barri respon a una zona 

topogràficament elevada (Figura 3), amb vegetació i sense habitatges, com és la Torre de’n Pau.  

                                                               

Figura 2: localització Coll de’n Rabassa 
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Figura 3. Mapa indicatiu de topografia i cotes des Coll de’n Rabassa. Té en compte els edificis.  
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4. Mètodes 

4.1 Obtenció de dades. El mètode emprat per l’obtenció de les dades ha estat el de transsectes, 

consistent en un corregut amb automòbil fent ús d’un aparell de mesura de temperatura i 

humitat d’alta precisió (Termohigròmetre sèrie P330) que es col·loca fora del mateix a una 

alçada aproximada de 1,5 metres.  

Aquest sistema, tot i ser pràctic, presenta problemes derivats de l’escalfament de l’aire del 

voltant del cotxe pel recent pas de vehicles motoritzats pel punt de mesura, per lo que és 

important anotar les dades (sobre taula impresa) amb la màxima rapidesa possible en cada 

aturada.  

La feina de camp s’ha realitzat sempre de vespre, unes 3 hores després de la posta de sol, prop 

de la mitjanit, que és quan l’illa de calor es manifesta més clarament. S’han pres dades d’un 

total de 18 dies, amb l’idea inicial que fossin 15 i consecutius (període 27 març – 10 d’abril). 

Ara bé, degut a les precipitacions produïdes durant el vespre de dia 5 d’abril, no es pogueren 

prendre mesures d’aquest dia. 

 D’altra banda, també es va optar per ampliar el període de mostreig degut a la recurrència de 

dies amb una certa inestabilitat atmosfèrica. Per tant, es recolliren dades fins dia 15 d’abril, amb 

un nombre total de dies que passà dels 15 inicialment programats als 19. S’han apuntat, així 

mateix, observacions sobre el tipus de temps com la presència de vent o niguls, igualment com 

l’hora d’inici i finalització.   

El mètode de mostreig que es segueix és estratificat, és a dir, es seleccionen aquells punts que a 

priori poden contenir una informació més representativa en funció dels aspectes físics i urbans 

de l’àrea d’estudi. (Figura 4) 

4.2 Elaboració de cartografia. Per processar les dades s’han fet servir eines de Sistemes 

d’Informació Geogràfica com el Global Mapper i l’ArcGis. Amb el primer s’ha retallat 

l’ortofoto de Palma pel barri que ens ocupa i s’han establert els punts de mesura en una capa 

vectorial, introduint el valor de temperatura per cadascun d’ells. Amb el segon s’ha realitzat la 

interpolació (eina d’anàlisi espacial) de valors amb el mètode “natural neighbor”3 i s’ha 

establert una mateixa llegenda (13ºC-18ºC) i escala de colors per cada mapa. 

 ______________________________________________________________________ 

3 : interpolació a partir dels valors dels punts més propers en l’espai .També es coneix com Interpolació Lineal 

Directa  
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L’excepció és el 7 d’abril: com a conseqüència de la temperatura mínima tan baixa del dia en 

qüestió i la necessitat de donar una amplitud massa gran a la llegenda, s’ha optat per donar a 

aquest dia una llegenda a part a fi de mantenir uns contrastos en quant a l’escala de colors a la 

resta de mapes. Així mateix, s’ha realitzat una altra operació d’anàlisi espacial (superfície) per 

establir el contorn i així representar les isotermes, amb un interval de 0,5ºC.  

                          

Figura 4. Distribució de punts de mostreig.  
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5. Resultats  

L’amplitud de temperatura observada pel període de mostreig és de 2,8ºc (veure taula 1), els 

dies 14 i 15 d’abril. El número de dies amb una amplitud tèrmica de més de 2ºc és de 4 (1, 12, 

14 i 15 d’abril). En canvi, els dies amb una amplitud d’entre 1 i 2 ºc és de 7 ( 28 i 30 de març, 

3, 6, 8, 9 i 13 d’abril). Per últim, el número de dies amb una amplitud tèrmica inferior a 1ºc és 

de 8 ( 27, 29 i 31 de març 2, 4, 7, 10 i 11 d’abril). 

 

TEMPERATURA PER DIA I LOCALITZACIÓ (ºC) 

Localització 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 

c/ Jacob 
Sureda 15,2 14,2 15,8 17,3 15,2 14,8 15 14,4 15,2 - 10,1 13,9 14,4 14,5 16,1 16 12,8 14 15,1 14,5 

c/Llucmajor 
(naus) 15,2 15,3 15,8 18 15,7 15,8 15,2 15 15,2 - 10,3 14 15,1 15,4 16,2 16,1 14,4 15,4 16,5 16,5 

Torrent 
Gros 15 15,2 15,8 18 15,4 15,5 14,7 15 14,9 - 10,3 14,1 14,9 15,1 15,8 15,9 14,4 14,2 16,4 15,6 

c/Illa de 
Malta 15,2 15,4 15,8 17,9 15,6 16 15 15,3 15 - 10,6 14,1 15 15,2 16 15,9 15,3 15,4 16,9 16,7 

c/Illes 
Pitiüses 15,6 15,8 16 18,2 16 15,9 15,5 15,9 15,4 - 11 14,1 15,5 15,7 16,3 16,2 15,4 15,6 17,9 17,3 

c/Albufera 15,3 15,5 15,8 17,8 15,6 15,5 15,4 15,7 15,3 - 10,6 14 15 15,6 16,1 16 14,8 15 17,3 16,4 

c/Estepona 15,7 15,4 15,7 18,1 15,5 15,4 15,1 15,5 15,1 - 10,9 13,9 15 15,4 15,9 16 15 15 17,2 16,6 

c/Pere 
Quintana 15,5 15,7 16,1 18,3 15,7 15,8 15,2 15,6 15 - 11,1 14 15,1 15,5 16 16 15,3 15,2 17,6 17,2 

c/Alfambra 15,4 15,5 15,7 18,1 15,3 15,7 15 15,8 14,9 - 10,9 13,9 14,8 15,2 16 16 14,6 15,3 17,6 16,4 

c/Arapiles 15,2 15,4 15,6 18 15,5 15,6 14,9 15,7 14,9 - 10,8 13,8 14,9 15 15,9 16 14,8 15,2 17,5 16,6 

c/Bailén 15,5 15,5 15,9 18,1 15,6 15,7 15,3 15,8 14,9 - 11 14,1 15 15,5 16 16 14,9 15,4 17,8 17,2 

c/Rut 15,4 14,7 15,9 17,9 15,2 13,7 15,2 15,4 14,8 - 10,6 14 14,8 15,4 15,6 15,6 14,2 14,6 16,7 15,7 

Passeig Cala 
Gamba 15,4 15,3 15,8 17,5 15,4 13,9 15,2 15,6 15,2 - 10,9 14,1 15,3 15,5 16,2 16,1 14,3 14,8 17,3 16,7 

c/Illa d'Elba 15,4 15,5 15,9 17,5 15,4 13,9 15,1 15,5 14,9 - 10,7 14,1 15,3 15,3 16 16,1 14,5 15,1 17,7 16,6 

Amplitud 
màxima (ºC) 0,6 1,6 0,5 1 0,8 2,3 0,8 1,5 0,6 - 1 0,3 1,1 1,2 0,7 0,6 2,6 1,6 2,8 2,8 

Taula 1: Resultats treball de camp. Sobre fons blau cel, l’indret amb major nombre de dies amb la mínima més baixa. 

Sobre fons taronja, l’indret amb major nombre de dies amb la màxima més alta.  
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Els resultats, com s’ha explicat prèviament a la introducció, són modificats per les condicions 

meteorològiques que es donin en el moment de la presa de mesura i durant les hores o inclús 

jornades prèvies. Així, tenim una sèrie de resultats de diferent representativitat, entre els quals 

s’exposaran i explicaran els que responguin a unes condicions que permetin valorar les diferents 

característiques de l’illa de calor (la resta seran annexats), anant des de dies amb una 

configuració atmosfèrica òptima fins a dies on  el fenomen arriba a desaparèixer 

- Dia 15 d’abril 

                                                                            

Figura 5. Interpolació de temperatures dia 15 d’abril.  

El mapa mostra dos focus principals de temperatura màxima, un d’ells situat entorn al punt de 

mostreig del carrer de les illes Pitiüses, al centre-oest del barri i l’altre entorn als carrers de Pere 

Quintana i  Bailén, situats més a l’est. En aquests dos sectors s’arriba fins a 17,3 i 17,2ºC 

respectivament. Els punts més freds queden als límits del nucli urbà, destacant el límit nord-oest 

del barri, amb una mínima de 14,5ºC. L’amplitud màxima de temperatura fou de 2,8ºC  
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Figura 6. Topografia a 500hPa i en superfície del 15/04. Font : wetter3. 

La situació atmosfèrica dia 15 d’abril va venir marcada per la presència en superfície de pantà 

baromètric i una pressió atmosfèrica d’uns 1020hPa. En capes altes de la troposfera l’estabilitat 

també predominà, amb la pressió de 500hPa situada a una altura geopotencial4 d’uns 5620 

metres. El vent estigué en calma i el cel estirat.  

- Dia 1 d’abril 

                                                                       

Figura 7. Interpolació de temperatures dia 1 d’abril.  

______________________________________________________________________________________________ 

 4 : Altura a la què s’assoleix una determinada pressió atmosfèrica.  



Daniel Capó                                                                 Illa de calor urbana a 
un nucli costaner    

 

14 | P à g i n a  
 

S’aprecia una cunya que s’estén d’oest a est i que comprèn les temperatures més elevades, 

desplaçant els focus freds a l’extrem oriental. La temperatura màxima es dóna a la meitat oest, 

al carrer illa de Malta, amb 16ºC. La mínima queda en 13,7ºC al límit del barri per l’est. 

L’amplitud tèrmica màxima és de 2,3ºC, això sí, amb un fort gradient, ja que gran part d’aquesta 

diferència es dóna en tant sols uns 200 metres.   

                                                                  

Figura 8. Topografia a 500hPa i en superfície dia 1/04. Font: Wetter3 

La situació atmosfèrica ve marcada per la presència de dues zones de baixes pressions, una 

situada sobre Còrsega i Cerdanya i l’altra a l’Atlàntic, d’un flux de vent de l’oest i nord-oest, 

que a l’hora da la presa de mesures bufava fluix.  

Hi ha certa inestabilitat a totes les capes de l’atmosfera, encara que les hores prèvies bufà el vent 

de mestral (molt sec) entre moderat i fort. El cel estigué poc ennigulat durant les hores prèvies i 

estirat tant durant la presa de les mesures. 
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- Dia 12 d’abril 

                                                   

Figura 9. Interpolació de temperatures dia 12 d’abril.  

Presència d’una ampla zona càlida entorn al centre del barri. En aquest cas, no apareix cap nucli 

secundari a l’est. La temperatura màxima és de 15,4ºC i la mínima, a l’extrem nord-oest, és de 

12,8ºC (amplitud 2,6ºC), amb un fort gradient. S’aprecia clarament la isoterma dels 14,5ºC 

vorejar els límits del barri excepte al punt fred més fred. 

                                                                                                          

Figura 10. Topografia a 500hPa i en superfície dia 12/04. Font: Wetter3 
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La situació atmosfèrica se correspon amb una zona no gaire definida, amb una pressió  una mica 

inferior als 1020hPa amb una pressió de 500hPa a una altura geopotencial de 5.520 metres. Per 

tant, una situació d’estabilitat que es traduí amb un dia assolellat en conjunt i amb absència de 

vent.  

- Dia 31 de març 

 

                                                   

Figura 11. Interpolació de temperatures 31 de març.  

L’amplitud tèrmica en aquest cas és força baixa (0,8ºC), el màxim es dóna una vegada més a la 

part centre-oest amb 16,0ºC i la mínima al límit nord-oest i est amb 15,2ºC a cada banda. En 

general, molta homogeneïtat tèrmica.  
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Figura 12. Topografia a 500hPa i en superfície dia 31/03. Font: Wetter3. 

Situació marcada per la influència d’una vaguada5 associada a un centre de baixes pressions 

situat a l’oceà Atlàntic (1002hPa) amb  reflex també a les capes altes encara que no tant clar, 

amb els 500hPa situats a una altura geopotencial de 5480 metres. Presència de niguls alts 

derivats del front fred associat. El vent fou fluix de component sud-oest durant les mesures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

5 : depressió baromètrica allargada, associada a un nucli de baixes pressions amb circulació ciclònica.  A les 

nostres latituds, sol derivar en una advecció d’aire fred.   
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- Dia 7 d’abril 

                                                                    

Figura 13. Interpolació de temperatures dia 7 d’abril.  

L’amplitud tèrmica fou de tant sols 0,3ºC. La mínima va ser de 13,8ºC i es va donar en un indret 

insòlit, al sud del barri, a prop de la Torre de’n Pau. La màxima es va situar en 14,1ºC en 

nombrosos indrets. L’homogeneïtat de temperatures fou pràcticament total.  La isoterma de 

14ºC dibuixa una forma estranya en comparació als mapes amb una major amplitud.  
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Figura 14. Topografia a 500hPa i en superfície dia 7/04. Font: Wetter3 

La situació atmosfèrica ve marcada per una pressió atmosfèrica d’un 1013hPa, però amb certa 

inestabilitat en altura (500hPa a 5440 metres) i amb un embossament d’aire una mica més fred 

que els voltants. El vent de direcció sud-oest fou moderat.  

6. Discussió 

A continuació s’analitzaran els casos tractats prèviament als resultats i s’analitzaran les causes 

que han determinat les característiques i intensitat de l’illa de calor. 

Dia 15 d’abril és un clar exemple d’una configuració atmosfèrica ideal per poder veure sobre un 

mapa d’interpolació el potencial d’un nucli urbà respecte al fenomen d’illa de calor. En aquest 

cas, la diferència màxima fou de 2,8ºC. Donats els criteris alhora de definir referències de 

intensitat de l’illa de calor en el barri que ens ocupa, la present amplitud s’emmarcaria dins una 

illa de calor moderada. Els factors que propicien aquesta situació favorable són, per una banda, 

la configuració atmosfèrica marcada per una situació de pantà baromètric6, estabilitat a tots els 

nivells i vent en calma. Els dos focus més càlids que apareixen al mapa venen probablement 

donats per, al cas del que es troba al centre-oest del mateix, l’important tràfic de vehicles durant 

tot el dia que s’hi dóna juntament amb la presència de blocs de pisos que molts d’ells arriben als 

4 pisos i l’absència de zones de vegetació properes. El segon, per la seva trama urbana sinuosa, 

carrers estrets i topogràficament una mica elevat. La temperatura mínima, en canvi, es dóna al 

sector perifèric nord-oest del barri, una zona depressionària propera al llit del Torrent Gros i 

d’un entorn dominat pel cultiu de regadiu, superfície que no s’encalenteix tant durant el dia i 

que es refreda molt més fàcilment durant la nit.  

______________________________________________________________________ 

6: regió ampla dominada per altes pressions sense grans variacions en molts de kilòmetres a la redona.  
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El segon cas d’estudi és el dia 1 d’abril, un dia clarament influenciat pel dèbil flux de vent de 

component oest i cel estirat. L’amplitud tèrmica fou de 2,3ºC, amb els valors més càlids 

dibuixant una clara incisió barri endins. L’illa de calor, com s’ha explicat anteriorment, és molt 

sensible al vent, i a partir d’una determinada velocitat l’illa de calor pot fins i tot desaparèixer, 

per lo qual aquesta velocitat del vent no arribava al valor de “velocitat límit” explicat per López 

Gómez.  

Amb tot, els valors freds quedaren a sotavent d’aquest vent de l’oest, a la zona on manco 

incidència arribava, és a dir, a l’extrem est del barri. Per què el sector nord-oest, el més fred en 

la majoria de casos estudiats presentà valors tan alts? La resposta es troba en la pèrdua de les 

característiques pròpies de la regió font7 degut a la mescla de l’aire, el que produeix una 

homogeneïtzació, més acusada a les zones sense obstacles pel vent, com en el present cas fou el 

límit nord-oest. 

Dia 12 d’abril, la situació atmosfèrica és novament òptima, i de fet l’amplitud tèrmica és de 

2,6ºC, però els dos nuclis càlids tant ben definits el dia 15 d’abril no es mostren com a tals, sinó 

que hi ha un únic nucli càlid que abasta una major quantitat de territori. Aquesta lleugera 

homogeneïtzació podria ser degut als valors d’humitat relativa més elevats en conjunt (entre 73 i 

88%) vinculats a l’existència d’un lleuger flux de terral8 així com de la influència d’uns dies 

anteriors marcats per certa inestabilitat i d’algunes pluges.  

Molt diferent és la situació representada el dia 31 de març, amb la presència de niguls alts 

(altoestrats) procedents de la part davantera d’un front fred que arribaren durant el dematí i que, 

per tant, no varen permetre l’escalfament de la superfície. Així, durant aquest dia l’illa de calor 

es va topar amb diferents dificultats per expressar-se degudament. Primer, que la superfície no 

es pogué encalentir, el que anul·la les diferències entre capacitat de retenció d’energia de les 

zones urbanes i zones rurals.  

D’altra banda, que el cel estigués tapat durant el vespre també significà un bloqueig per la dèbil 

radiació d’ona llarga que es disposava a escapar-se cap a l’espai. Amb tot, la situació és de clara 

homogeneïtat  en la què es perden les fortaleses de les zones urbanes per diferenciar-se 

tèrmicament de la resta. 

 

___________________________________________________________________        

7: és l’àrea a partir de la qual una massa d’aire adopta unes determinades propietats. 

8: vent de terra a mar que apareix de vespre degut a la major temperatura de la mar. Equilibra la pressió.   
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Quan el vent, en canvi, supera la velocitat límit, es dóna una situació com la del 7 d’abril,  en la 

que bufà un vent de direcció sud-oest moderat i que va disminuir la intensitat de l’illa de calor 

fins a una amplitud de tant sols 3 dècimes de grau centígrad. És important tenir en consideració 

que el vent, a més, venia amb una forta component marítima, per lo qual la humitat era alta i 

amb unes característiques molt homogènies. Per tant, es pot dir que l’illa de calor va 

desaparèixer pràcticament a una velocitat mitjana de vent d’entre 20 i 25km/h.   

En comparació amb altres estudis d’àmbit insular, s’han triat els casos de Llucmajor (Figura 12) 

i Campos (Figura 13), analitzats per Josep Troya amb col·laboració pròpia, en els que s’aprecien 

certes semblances i diferències en base a la distribució dels valors sobre el territori, ambdós 

casos en un marc de situació atmosfèrica òptima.  

                         

Figura 15. Interpolació de temperatures al nucli urbà de Llucmajor dia 13/03/2012.  

Llucmajor presenta una intensitat d’illa de calor forta (5,5ºC), que ve motivada, en gran part, per 

la presència del Torrent de na Joanota al seu extrem oest, el que seria prou comparable amb el 

que es dóna al Coll de’n Rabassa, encara que la proximitat del torrent en qüestió fa que el nucli 

fred a Llucmajor sigui molt més proper al nucli urbà. Encara i així, es considera que no s’abasta 

prou superfície als seus extrems sud i est, per lo qual la representativitat d’aquest mapa podria 

no ser del tot bona. Difereix clarament amb el Coll de’n Rabassa en què es tracta d’un nucli 

interior i que no té litoral. Els valors màxims de temperatura es donen a la zona on els carrers 

són més estrets i amb molt poca influència de vegetació, mateixa circumstància que es dóna al 

nucli càlid del centre històric del barri palmesà.  
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Figura 16. Interpolació de temperatures a Campos dia 23/02/2012.  

Campos també difereix del Coll de’n Rabassa per ser un nucli sense litoral i allunyat de la costa. 

La seva illa de calor és moderada (3ºC) i els màxims novament queden a les zones amb carrers 

més estrets i lluny de zones de vegetació. Les parts més fredes no es donen, com al Coll de’n 

Rabassa o Llucmajor degut al pas d’un torrent, sinó per la presència d’una trama urbana en 

quadrícula9, carrers més amples, edificis en general més baixos, major presència de vegetació i 

el fet que la zona és topogràficament més deprimida. Així mateix, també queda massa superfície 

fora d’estudi. 

Amb tot, es pot afirmar que la validesa dels resultats obtinguts al Coll de’n Rabassa és bona, 

encara que seria prou interessant estudiar aquesta intensitat d’illa de calor durant l’hivern, ja que 

és l’estació on es donen, normalment, les majors amplituds tèrmiques. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

9: carrers amb cruïlles d’angles rectes de 90º i  grans eixos visuals en línia recta.  
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7. Conclusions  

L’estudi es va dur a terme durant la primavera, en el marc d’unes condicions atmosfèriques 

predominants durant el període de mostreig no gaire bones. Això no obstant, el nombre de dies 

vàlids estudiats és suficient per establir tota una sèrie de conclusions: 

- L’illa de calor durant la primavera assoleix valors màxims propers als 3ºC (2,8ºC).  

- Aparició de dos nuclis càlids (dies 15 i 14) al sector centre-oest del barri coincidint amb 

una zona de tràfic intens i blocs de pisos de certa alçada i al centre històric del barri, 

amb carrers estrets, trama sinuosa i topogràficament elevat.  

- La topografia maximitza els valors a les zones més altes. 

- Probable petita influència homogeneïtzadora del vent de terral. 

- Desplaçament clar de l’illa de calor amb vent fluix d’uns 5km/h. 

- Desaparició de l’illa de calor amb un vent moderat superior als 20km/h.  

- Debilitament clar de l’illa de calor en un cel tapat de niguls alts.  

Seria  interessant, així mateix, observar el comportament d’aquest nucli urbà baix unes 

condicions atmosfèriques més favorables i durant l’hivern per determinar la intensitat màxima a 

la que el fenomen d’illa de calor pot arribar. 
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Apèndix 

 

                  Figura. Interpolació 27 de març.                                              Figura. Interpolació 28 de març. 

  

                Figura. Interpolació dia 29 de març                                          Figura. Interpolació dia 30 de març 
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                Figura. Interpolació dia 31 de març.                                       Figura. Interpolació dia 1 d’abril 

 

                  Figura. Interpolació dia 2 d’abril.                                           Figura. Interpolació dia 3 d’abril 

 



Daniel Capó                                                                 Illa de calor urbana a 
un nucli costaner    

 

27 | P à g i n a  
 

 

                Figura. Interpolació dia 4 d’abril.                                          Figura. Interpolació dia 6 d’abril  

 

                 Figura. Interpolació dia 7 d’abril.                                          Figura. Interpolació dia 8 d’abril  

 



Daniel Capó                                                                 Illa de calor urbana a 
un nucli costaner    

 

28 | P à g i n a  
 

 

                 Figura. Interpolació del dia 9 d’abril.                                    Figura. Interpolació del dia 10 d’abril.  

 

               Figura. Interpolació del dia 11 d’abril.                                   Figura. Interpolació del dia 12 d’abril. 
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                 Figura. Interpolació del dia 13 d’abril.                                   Figura. Interpolació del dia 14 d’abril 

 

                                                            Figura. Interpolació del dia 15 d’abril.  


