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Àrea de Territori i Espai Urbà   
Regidoria de Medi Ambient 

En JOSEP MIRO i ILLA, com a col·laborador de l'Ajuntament de Vilanova en temes de 
climatologia i meteorologia, així com del Servei Meteorològic de Catalunya com a 
membre de la Xarxa d’Observadors Meteorològics de Catalunya i Vigilant en situacions 
de perill; d’acord amb la important tempesta enregistrada a Vilanova i la Geltrú  durant 
la matinada del dia 12 d'agost de 2019, de curta durada però de gran intensitat i 
violència, al voltant de les 4:00 h. de la matinada emet el següent  
 
INFORME: 
 
El passat dia 12 d'agost de 2019 es va enregistrar una violenta i sobtada tempesta 
sobre Vilanova i la Geltrú, aproximadament entre els 3:50 i les 4:20 hores que va 
deixar gran quantitat de precipitació en poc temps, recollint-se en un període 30 minuts 
i amb les dades que es disposa, de 46,2 mm. en aquest curt interval de temps. 
Aquesta gran intensitat de precipitació, superava el llindar d'avis de Situació 
Meteorològica de Perill que informava de la possibilitat de més de 20 mm. en 30 
minuts, doblant amb escreix la intensitat màxima prevista. 
 
La precipitació, extremadament intensa, va anar acompanyada de molt aparell elèctric, 
amb calamarsa i/o pedra, amb ventades excepcionals però locals; associades a 
fenòmens de caire molt sever i poc freqüent, que provocà molt danys als seus pas, 
però única i justament on es produïen, cosa que fa que les dades meteorològiques 
disponibles no puguin enregistrar-ho si no es produeix damunt de l'estació.  
 
Cal diferenciar aquesta tempesta de les que ens afecten habitualment a l'agost o als 
primers mesos de tardor, que tenen un origen en cèl·lules convectives locals o que es 
formen per efectes orogràfics amb el pas d'un front; d'aquesta que va anar associada a 
una línia de gran inestabilitat que viatjava a gran velocitat amb unes condicions 
tèrmiques i dinàmiques molt diferents abans i desprès del seu pas, amb una estructura 
de línia de torbonada(1), amb molta més violència i fenòmens adversos severs 
associats que la diferencien de qualsevol altre tempesta d'estiu, molt ben formada i 
estructurada des del camp de Tarragona i que es va mostrar especialment activa a la 
meitat sud de la costa central.  
 
Es tracta d'una situació excepcional, que fa que el fenomen esdevingut a Vilanova i la 
Geltrú, presenta mecanismes associats a les tempestes de caire molt sever, com pot 
ser el front de ratxa(2) previ o  en el moment d'iniciar-se la precipitació de la tempesta, o 
al vent provocat per la caiguda d'aire fred en sentit descendent que genera 
excepcionals corrent d'aire amb moviment vertical, de capes mitges de la troposfera en 
superfície que a l'impactar amb el terra, comporta efectes destructius extraordinaris en 
la zona d'impacte amb la superfície i zones pròximes, fenomen que es coneix amb el 
nom d'esclafit(3), amb efectes molt destructius al seu pas, però que el fa imperceptible 
a les estacions meteorològiques que estiguin fora del seu abast, que no ho poden 
enregistrar sinó passa totalment pel damunt, de la mateixa manera que succeeix amb 
els tornados. 
 
(1) Línia de torbonada  "Squall line". Qualsevol línia o banda estreta de tempestes actives associades a línies contínues o discontinues 
de tempestes severes. 
(2) Front de ratxa "Gust front". Brusc cop de vent previ a l'arribada d'una violent tempesta  amb augment sobtat i transitori del vent. 
(3) Esclafit "Downbust". Corrent d'aire descendent molt violent associat a fenòmens convectius que en tocar a terra s'expandeix 
horitzontalment a gran velocitat. 
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En conseqüència procedeix analitzar en deteniment les condicions prèvies, a aquesta 
situació, així com totes les dades dels mitjans tècnics disponibles per a determinar les 
causes d'aquest fenomen per tal de justificar i entendre el que va succeir a Vilanova i la 
Geltrú, que malgrat tenir efectes molt devastadors i locals, s'emmarca dins del conjunt 
del pas d'un sistema frontal que va comportar la generació d'una a línia de torbonada 
que va escombrar la costa central entre el Cap de Salou i el Besòs aproximadament, 
amb un màxim d'activitat a les comarques del Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat;   
deixant ventades excepcionals i locals en alguns punts com a Vilanova i al Geltrú i a 
l'aeroport del Prat  i precipitacions extremadament importants en poc temps com és el 
cas de Calafell, Cunit i Cubelles o amb pedra de 2 a 3 cm de diàmetre en el cas de 
Sitges.  
 
Condicions meteorològiques prèvies: 
 
Per tal d'analitzar una situació de tempestes violentes i sobtades, davant del pas d'un 
front que en principi no presentava signes d'anormalitat, cal tenir en compte les 
condicions atmosfèriques prèvies en el context d'un estiu llarg i calorós; en què al mes 
de juliol només s'havien recollit a Vilanova i la Geltrú, a l'estació meteorològica de 
Casernes 12.0 mm. i ni una sola gota en els primers 10 dies d'agost. 
 
La situació meteorològica va ser de calor intensa arreu de Catalunya aquests 10 
primers dies d'agosts, fins el punt que el dia 8 d'agost es portaven 12 dies consecutius 
arribant en alguna de les 160 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de 
Catalunya, als 40 graus de màxima. A Vilanova i la Geltrú, les màximes van superiors 
als 30º la majoria de dies de la primera desena d'agost, tal i com s'observa en el 
següent quadre de valors màxims i mitjans diaris de temperatura i humitat enregistrats 
a l'estació meteorològica automàtica de Vilanova - Casernes.  
 
QUADRE DE DADES DE TEMPERATURES I HUMITATS EXTREMES I MITJANA DIÀRIA  

OBSERVACIÓ:  VILANOVA I LA GELTRÚ - CASERNES 

PERÍODE :          1-10 / AGOST / 2019 
 DIA T. MÀXIMA  T. MÍNIMA T. MITJANA H. MÀXIMA % H. MÍNIMA % H. MITJANA % 

01-ago 30,0 22,2 26,1 76 35 56 

02-ago 30,0 21,1 25,6 71 36 54 

03-ago 29,4 21,7 25,6 74 42 58 

04-ago 30,0 22,8 26,4 83 59 71 

05-ago 32,2 22,8 27,5 81 37 59 

06-ago 30,0 23,3 26,7 80 61 71 

07-ago 29,4 25,0 27,2 83 71 77 

08-ago 30,6 24,4 27,5 87 70 79 

09-ago 31,7 23,3 27,5 86 67 77 

10-ago 30,6 24,4 27,5 85 61 73 

MITJANA 30,39 23,10 26,75 80,60 53,90 67,25 

MÀXIMA 32,2 25,0 27,5 87 71 78,5 

MÍNIMA 29,4 21,1 25,6 71 35 53,5 
 
Fig. 1: Temperatura i humitat enregistrada a Vilanova i la G.-Casernes del 1 al 10 d'agost. Font: Meteoclimatic.net 
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D'aquests valors destaquem les màximes superiors als 30 graus en 8 dels 10 dies i 
amb totes les nits tropicals, amb mínimes de més 20 graus tots els dies, fins i tot amb 
una de 25º de mínima  i una humitat especialment elevada les darreres 4 nits.  
 
Amb aquests valors, el calor latent acumulat és elevat i provoca un increment de la 
temperatura de l'aigua de mar, un factor clau que contribueix a ser un indicador 
potencial per afavorir la convecció nocturna en cas del pas d'un front que porti associat 
aire més fred en altura. 
 
En aquest sentit es disposa de les mesures setmanals de la temperatura de l'aigua del 
mar a la platja de la Barceloneta (el punt més proper a Vilanova i la Geltrú, on 
s'efectuen mesures d'aquests valors)  a una profunditat de 1 m. a les 15:20 hores del 
dia 9 d'agost amb un valor de 27,1º, Cal fer constar que la temperatura mitjana de 
l'aigua del mar d'aquestes observacions setmanals en el període ininterromput de 2006 
a 2018 és de 25,6º, resultant un valor de 1,5º per damunt de la mitjana, un factor 
important que contribueix a facilitar la convecció i l'aportació d'aire càlid i humit en 
superfície cap a capes mitges i altes de la troposfera. 
 
En aquest sentit també es disposa de la temperatura superficial de l'aigua de mar a 
Vilanova efectuada per l'Agència Catalana de l'Aigua en les analítiques setmanals de 
la qualitat sanitària de l'aigua de bany amb un resultat de 28º en les mesures 
corresponents a la primera setmana d'agost. 
  
Situació meteorològica matinada dia 12/08/2019: 
 
La temperatura es inicialment elevada a mitja nit, amb 26,4º de temperatura a l'estació 
de Vilanova i la G. - Casernes i amb una humitat relativament baixa del 67%. La 
previsió indicava el pas d'un front d'una certa activitat durant la nit i matinada, del que 
s'esperava que  deixés precipitacions irregulars a la costa central, localment intenses.  
 
D'acord amb el model de precipitació del portal 
alemany www.wetteronline.de la precipitació 
esperada sobre l'Europa Occidental pel període 
comprés entre les 0:00 h. i les 3:00 hores en  TU 
(temps universal o horari solar) pel dia 12 d'agost 
de 2019, o sigui entre les 2:00 i les 5:00 hores de 
la matinada en horari oficial, en el interval de 
major precipitació esperada és el que 
seguidament es detalla: 
 
Fig. 2. Precipitació prevista entre les 0:00 - 3:00h. TU del dia 
12/08/2019 a www.wetteronline.de 

 
Així mateix constava activat  un avís de situació meteorològica de perill del Servei 
Meteorològic de Catalunya emès el dia 11 d'agost, pel que es valorava com a perill 
màxima Catalunya en grua 1/6 de la possibilitat de xàfecs de més de 20 mm en 30 
minuts per les comarques del Garraf i Baix Penedès, que s'adjunta: 
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Fig. 3. Avís de Situació Meteorològica de Perill emès el dia 11/08/2019 pel dilluns 12/08/2019 

 
Amb aquesta situació s'esperava que durant la matinada afectessin la comarca, ruixats 
i tempestes de curta durada però de manera local i puntual amb intensitat.  No obstant 
això no s'esperava que la seva intensitat fos tan extraordinària, ni tan extensa ni 
acompanyada de pedra de diàmetre tan considerable, ni amb vents tan forts ni que 
pogués portar assocats fenòmens severs com els que després es produirien.  
 
A les 2.30 hores de la matinada (horari oficial) s'observa en les imatges de RADAR la 
presència d'una extensa banda de precipitació que arranca de la Catalunya central  i 
s'estén en forma d'arc fins al camp de Tarragona, formant diversos nuclis 
tempestuosos molt intensos fins el litoral tarragoní i més aïllats i més dèbils fins al 
Delta de l'Ebre, tal i com s'observa en la imatge de RADAR que s'adjunta: 
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Fig. 4 Imatge RADAR a les 02:30 hores. Font: SMC            Fig. 5 Imatge de radar a les 3:30 hores. Font: SMC 

 
Una hora després entre les dos imatges, la de la fig. 5 mostra com ha avançat el front 
de precipitació, fent-se més extens i incrementant la intensitat en base a la major 
reflectibilitat de la imatge RADAR, corresponent a precipitació més intensa i extensa, 
que tant es manifesta per una precipitació líquida amb molta intensitat com per la 
presència de  precipitació sòlida en forma de calamarsa i pedra. S'observa com es 
ramifica la banda de precipitació en forma d'arc sobre el litoral entre el Tarragonès i el 
Baix Penedès,  que correspon a la formació de la línia de torbonada(1) amb el contacte 
del front amb el mar calent. Posteriorment aniria avançant deixant precipitació molt 
intensa sobre Calafell a les 3:32 hores, deixant 41,8 mm en 15 minuts o partir de les 
3:45 sobre Cunit amb quantitats de 45,4 i 52,5 mm. en els dos punts d'observació en 
només 15 minuts. 
 
Es considera que la línia de torbonada amb la tempesta molt evolucionada per la 
procedència marítima dels vents i amb l'orografia propera del Massís del Garraf que 
encara afavoreix més la convecció arriba a la zona de litoral de Vilanova al poc 
després de les 3:50 hores.  
 
La precipitació recollida a l'estació de Vilanova i la Geltrú - Casernes va ser de 46,2 
mm., caiguts exclusivament en mitja hora, cosa que indica l'elevadíssima intensitat de 
precipitació i enregistrant la intensitat màxima instantània equivalent a 216,6 mm. poc 
abans de les 4:00 hores oficials. 
 
La tempesta, que va ser de curta durada, però molt violenta, va anar acompanyada de 
molt aparell elèctric i molt proper, tal i com s'observa en la imatge del detector de 
descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya en que d'acord amb el 
color indica els intervals horaris en el que va afectar cada zona, a gran velocitat. 
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Fig. 6 Imatge llamps a Catalunya. 0-6 h. TU. Font SMC.   Fig. 7. Imatge llamps al Garraf  0-6 h. TU. Font SMC. 

 
En la imatge de la fig. 6 s'observa que l'aparell elèctric s'inicia sobre les 2 hores de la 
nit  sobre el litoral del Baix Camp i a partir d'aquí els nuclis tempestuosos s'estenen en 
forma de ventall de SW a NE afectant de ple a la comarca del Garraf  sobre les 4 hores 
civils. Cal tenir en compte que la imatge correspon a TU (horari universal o solar) pel 
que en aquesta època de l'any cal sumar-li dos hores per correspondre a horari oficial 
o civil. 
 
La imatge de la fig. 7 correspon a la distribució de les descàrregues elèctriques sobre 
el Garraf, pràcticament sobre les 4 h. oficials, ja que es el punt horari en que canvia de 
color i es veu la coexistència dels impactes de llamps abans i desprès d'aquesta hora.  
Preferentment son anteriors a les 4 h. sobre el terme de Cubelles i extrem  més 
occidental de Vilanova i la Geltrú i a partir de les 4 h. del centre de la ciutat cap a 
llevant. La major concentració d'impactes es localitza sobre el litoral de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú, justament en la zona on els efectes de la tempesta van ser més 
violents. 
 
La presència de precipitació sòlida queda manifesta en els efectes i en les imatges 
disponibles amb pedra, ja que el seu diàmetre va ser clarament superior als 5 mm., 
arribant en algun punts de la ciutat a superar els 10 mm. de diàmetre.  
 
En els minuts previs a l'arribada de la línia el vent es dispara amb la formació d'un front 
de ratxa que  causa els primers danys en funció d'on les condicions d'orientació en 
relació al flux dominant son més favorables. Es disposa d'imatges de vídeo que 
mostren com el vent ja és fort sobre el passeig marítim en el moment d'iniciar-se la 
precipitació, tant en forma de pluja molt intensa com de calamarsa i pedra i amb molt 
aparell elèctric.  
 
L'evolució de la tempesta també queda manifesta amb la relació d'avisos de la xarxa 
de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 3:30 i les 4:30 hores 
oficials, la qual s'adjunta amb la major part d'activitat entre els Baix Penedès i el 
Garraf, que seguidament s'adjunta: 
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Fig. 8 Avisos de vigilància a la Xarxa d'Observadors Meteorològics.  Període 3:30 - 4:30h 12/08/19 

 
A l'estació automàtica del campus tecnològic de l'Escola Superior d'Enginyeria adscrita 
a la UPC, el cop màxim de vent va arribar a 64,2 Km/h, a la 1:50 hora en temps 
universal per tant a les 3:50 hora oficial, coincident amb el pas del front de ratxa  previ 
a l'inici de la precipitació, malgrat que en el punt de l'observatori no van presentar la 
mateixa intensitat que en altres punt del municipi. Cal tenir en compte que el vent va 
ser molt canviant en el moment previ i al inici d ela tempesta, amb una velocitat 
dominant en el període enregistrat fins les 4:00 h. del ESE però amb una direcció del 
cop màxim de WSW. 
 
Es fa constar que el vent del front de ratxa no te un comportament homogeni al llarg 
del territori, sinó que presenta acceleracions puntuals i discontínues en funció de la 
seva procedència, orientació,  configuració orogràfica i física de la zona, i de l'oposició 
o fregament que troba. En aquest sentit, els danys ocasionats pel front de ratxa tenen 
una distribució lineal i en la mateixa direcció amb afectacions intermitents però a molts 
punts del municipi i que més endavant es detalla. 
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Cal tenir en compte que no tots els danys ocasionats pel vent van ser causats pels 
efectes del front de ratxa, sinó que es combinen aquests amb els produïts, de manera 
més violenta encara, pel desplomament d'aire fred que s'associa a tempestes molt 
severes, amb molt de contrast d'aire càlid en superfície i fred en altura i amb tempestes 
molt violentes, amb molt aparell elèctric i que genera corrents de gran velocitat, però 
no en sentit longitudinal com qualsevol vent, sinó en sentit vertical, descendent de 
capes mitges de al troposfera fins a impactar amb el terra, Aquest fenomen es coneix 
amb el nom d'esclafit, "reventón" en castellà o "downburst" en anglès. 
 
Aquest esclafit comporta què en el moment del impacte amb el terra exerceix una força 
vertical s'obre els objectes amb un clar efecte d'esclafament i s'expandeix cap a 
l'exterior, amb un moviment divergent. Pot  tenir un recorregut de centenar de metres 
fins a més de 2 o 3 Km i és posterior als efectes del front de ratxa. La presència de 
l'esclafit es determina pels efectes i desperfectes ocasionats, molt devastadors, 
presentant una línia més o menys continua i no deixant tots els objectes  en la mateixa 
direcció sinó en forma de divergència.  Els danys ocasionats per l'esclafit queden de 
manifest pel corrent descendent del vent en impactar al terra, amb objectes més  
esclafats i planxats que no pas desplaçats per un corrent frontal. . 
 
Pels danys esdevinguts es determina 
que l'esclafit és el que va produir el 
trencament de les palmeres del Passeig 
Marítim, l'afectació de les terrasses  les 
del mateix passeig,  els danys a 
embarcacions del club nàutic i 
l'afectació a diverses naus del port, 
essent la zona de principal afectació de 
l'esclafit, que mostra la imatge. 
                                                                                              Fig. 9 Zona afectada principalment per l'esclafit  

 
Les imatges més concloents què es tracta d'un esclafit son les que s'adjunten: 

   
Figs.10 i 11 Danys terrassa Passeig Marítim / Rambla Nova.       Fig. 12 Nau del port 

 
Cal fer constar que  el vent assolit per l'esclafit no és pot detectar si no passa just per 
on hi hagi un equipament meteorològic ja que la seva afectació te afectes per on passa 
però no fora del seu radi d'acció. En aquest sentit es  fa constar que el Club Nàutic 
disposava d'una estació meteorològica a la coberta de l'edifici de Capitania, malgrat 
que segons fonts del Club, va quedar molt malmesa amb el pas de la tempesta, pel 
que no es disposa de dades ni registres de la  mateixa.  
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Cal fer constar que es descarta que els danys hagin estat causats per un tornado, ja 
que els efectes destructius d'un tornado no coincideixen amb els esdevinguts, ja que 
un tornado presenta un moviment circulatori de reduït diàmetre i es forma per una 
corrent ascendent que genera una convergència, un remoli, tuba i provocant un efecte 
destructiu per aspiració. En aquest cas el mecanisme és vertical, però de sentit oposat 
descendent i generant divergència des de la zona d'impacte amb la superfície. 
 
El rastre dels principals desperfectes ocasionats durant la tempesta de la matinada del 
dia 12, tant els provocats específicament per l'esclafit, ja detallats principalment a la 
zona del passeig marítim, nàutic i port a que fa referència la fig. 9; la  resta de danys 
associats al front de ratxa precedent al pas de la línia de torbonada, molt activa amb 
molta convecció, precipitació intensa, pedra i molt aparell elèctric que circulava a gran 
velocitat, concentrant-se al voltant de la zona detallada en la següent imatge: 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 Fig.13 Zona de principal d'afectació de danys del dia 12.8.19 

 
Es fa constar també, com una prova més de la violència de la tempesta, és que el 
desplomament d'aire fred associat al contrast de masses d'aire,la càlida i humida 
prèvia a la tempesta i la més freda i seca posterior al pas de la línia de torbonada, 
provocava una davallada de la temperatura de 6,8º en tan sols una hora, passant dels 
26.5º als 19.7º entre les 3:10 i les 4:10hores.  
 
Conclusió: 
En conseqüència, per tot el que s'ha exposat, es conclou que el passat dia 12 d'agost 
de 2019 la ciutat de Vilanova i al Geltrú va ser afectada per una violent tempesta 
associada a una línia de torbonada que comportava un front de ratxa previ i a l'inici a 
de la tempesta, molt violenta, severa i de curta durada que va afectar la ciutat al voltant 
de les 4.00 hores, que va generar  un esclafit, que va afectar principalment la zona 
marítima, en una zona relativament extensa, de més de 700 m. de longitud, en 
comparació a altres fenòmens d'aquest tipus vistos a Catalunya.  
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No obstant això els danys produïts pels efectes del vent, associat al front de ratxa van 
afectar molts altres punts de la ciutat.  
 
A banda dels efectes produïts pel vent, el que va causar la major part dels danys a la 
ciutat, La tempesta, molt violenta, va anar acompanyada de precipitació quantiosa i 
molt intensa, de pedra de més de 1 cm. de diàmetre en alguns punts de molt aparell 
elèctric i de vents sobtats locals de distribució molt irregular que provocaren danys 
importants a molts punts del municipi, així com inundacions en baixos i soterranis. 
 
S'adjunta l'Annex I amb informació ampliada i gràfica dels fenòmens atmosfèrics 
adversos i severs que s'han descrit en aquest document, així com un Annex II amb 
informació complementària, amb la successió d'imatges de RADAR, altres imatges de 
danys provocats per aquest fenomen, així com els comunicats del CECAT referents a 
aquesta situació meteorològica. 
 
Vilanova i la Geltrú, 19  d'agost    de  2019 
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ANNEX I: GLOSARI 
 
En aquest apartat es detallen, defineixes i mostren gràficament els fenòmens adversos 
associats a la tempesta que va afectar Vilanova i la Geltrú, la comarca del Garraf i 
altres poblacions del Baix Penedès i del Baix Llobregat principalment, i els conceptes a 
que es fa referència en l'informe adjunt, com és el cas de línia de torbonada, el front de 
ratxa i sobretot l'esclafit, un fenomen encara bastant desconegut de gran part de la 
població general però que s'ha anat fent popular i cada cop més conegut en el mon de 
la meteorologia i de l'observació meteorològica en els darrers 30 anys. 
 
Línia de torbonada (squall line):  
 
Qualsevol línia o banda estreta de tempestes actives associades a línies contínues o 
discontinues de tempestes severes. 
 
Estrauctura d'uan tempesta associada a una línia de torbonada. 

 
Una línia de torbonada consisteix de diverses tempestes elèctriques enllaçades en una 
línia. Generalment es desenvolupen de forma paral·lela i en la part anterior d'un front 
que avança. Usualment una línia de torbonada es forma entre un front fred i un front 
càlid. Una línia de torbonada es pot formar a partir  d'una tempesta individual que s'ha 
dividit, el que ajuda a formar una línia de tempestes, encara que és més comú que es 
formi com una línia organitzada de tempestes  en forma de tren convectiu  que circula 
a gran velocitat i amb molt activitat elèctrica i deixant precipitacions intenses.  
 
Hi ha dos tipus de línies de torbonades. Un tipus és una línia de núvols cumulonimbus 
que creix i decau; l'altra és una línia de súpercèl·lules estable, que és el cas que  ens 
ocupa del 12 d'agost de 2019 o la que va originar les importants tempestes del 10 de 
juny del 200 amb grans afectacions des del Baix Penedès fins el Bages, provocant els 
gran aiguats d'El Vendrell i de Montserrat entre d'altres. Les línies de torbonades 
poden ser tan severes com tempestes supercèl·lula. Una línia de torbonades pot 
produir gran quantitat de precipitacions en un curt interval de temps així com forts 
vents. 
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Front de ratxa (gust front): 
 
Front de sortida de l'aire fred procedent d'una tempesta, que es manifesta per una 
baixada de la temperatura i un augment sobtat i transitori de la velocitat del vent. 
 
Ràfega intensa que es produeix a la frontera entre l'aire fred procedent de la tempesta 
que es mou a gran velocitat i de l'aire previ de l'aire de l'entorn, amb un gran contrast e 
de temperatura i humitat entre les dues. Generalment, porta associats un augment 
brusc en la pressió, un gir del vent i un descens de temperatura, i de vegades també 
amb precipitació forta. A més, és característica la nuvolositat en forma d'arc. 
 
Es diferència d'altres fenòmens similars associats a tempesta, com és el cas de 
l'esclafit, ja que en aquest el cop desmesuradament fort està associat a un corrent 
descendent especialment intensa, el front de ratxa és un fenomen lineal que es 
desplaça en la mateixa direcció de la tempesta i forma part del cicle de vida habitual 
d'aquesta, essent especialment intens si la tempesta és brusca, sobtada, violenta i de 
gran desenvolupament. 
 

 
 
 

Esclafit (Downburst): 

Un esclafit (reventón en castellà o downbusrt en anglès és un fenomen produït per 
una columna d'aire en ràpid descens que després de fer impacte a la superfície s'estén 
en totes les direccions i genera vents molt forts. A diferència d'un tornado, els vents 
d'un esclafit o a ràfega de vent descendent es dirigeixen cap enfora, per divergència, 
des del punt on toca a terra. La durada del fenomen és curta. 

L'esclafit és provocat per un espai d'aire de pluja significativament refrigerada que, 
després d'assolir el nivell del sòl, s'estén en totes les direccions que produeixen vents 
extremadament forts.  
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Els esclafits secs estan associats amb tempestes amb molt poca pluja, mentre que els  
humits, més habituals i destructius, són creats per tempestes amb altes quantitats de 
precipitacions i vents molt forts associats. 

Els esclafits  creen vents cisellats verticals o microràfagues, la qual cosa incrementa el 
poder destructiu del vent associat als esclafits i també es perillosa per a l'aviació. 

 

Estructura d'un esclafit dins d'una cèl·lula convectiva: 

 

Sovint es confon o  s'associa erròniament un esclafit a un tornado, quan son fenòmens 
totalment diferents i fins i tot oposats.  

Tal i com s'ha dit, l'esclafit és una columna d'aire descendent, que port ser extensa,  i 
amb varis centenars de mestres de longitud, que baixa de les capes altes d'atmosfera 
amb un aire molt més fred i sec que el del seu voltant i que impacta violentament sobre 
el terra, expandint.-se cap a l'exterior i propagant el vent en diverses direccions des del 
punt de contacte, amb una clara divergència dels efectes.  

 

 
 
En canvi el tornado és una corrent ascendent que penja de la base d'un núvol de 
tempesta, amb un moviment rotacional important i violent que aspira cap al seu centre 
l'aire del voltant provocant una convergència de vents i sempre en sentit ascendent i 
circular. 
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ANNEX II INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
Seguidament s'adjunta  informació complementària a la que forma part de l'informe, 
que pot ser interessant en diversos aspectes i ampliar la informació detallada en el 
informe.  
 
a) Successió d'imatges de RADAR prèvies a l'arribada de la tempesta al Garraf, en les 
que s'observa com evoluciona i es reactiva el front de tempestes associada a la línia 
de torbonada. 
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Imatges radar compreses entre les 2:30 i les 3:30 hores, en períodes de 6 minuts 
 
b) Evolució de les dades de temperatura i humitat a l'estació meteorològica de Vilanova 
i la Geltrú - Casernes correspon al dia 12 d'agost en horari oficial o civil. 

 
Destaca la caiguda de temperatura en tan sols una hora de l'ordre de 6,8 graus i de 
l'augment de la humitat relativa de l'aire.  
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c) Altres imatges dels danys provocats per la tempesta i el vent: 
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d) Comunicats del CECAT  
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e) Links a imatges de vídeo: 
 
Son molt nombrosos els vídeos que s'han difós sobre els efectes de la tempesta i el 
vent o d'imatges captades en el moment de la tempesta, dels quals s'adjunta algun 
exemple: 
 
https://twitter.com/i/status/1160834586777141248 
 
https://twitter.com/i/status/1161521404602437632 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/els-efectes-de-la-tempesta-
a-vilanova-i-la-geltru/video/5900847/ 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/vilanova-i-la-geltru-la-poblacio-mes-
afectada-pels-aiguats/video/5900787/ 
 
 
 
 
 


