
 

           
 

 

 

Es publica l’informe sobre l’episodi de 
tornados dels dies 23 i 24 de novembre de 
2021  

 

• Amb els resultats del treball de camp dut a terme a les zones 
afectades es conclou que hi va haver cinc tornados d’intensitat EF0 
o EF1 i, probablement, un esclafit o un front de ratxa intens 

 
El Servei Meteorològic de Catalunya ha dut a terme un treball de camp per a 
analitzar els danys materials provocats per les ventades fortes d’origen 
convectiu que hi va haver a diversos punts de la meitat sud del litoral entre 
els dies 23 i 24 de novembre. Aquesta situació es va produir en un context 
dominat per una depressió amb reflex a tots els nivells de la troposfera 
centrada a la península Ibèrica que havia quedat aïllada de la circulació 
general atmosfèrica. Al llarg de diverses jornades hi va haver precipitació 
extensa i localment extremament abundant, vent fort i mala mar. A més, es 
van arribar a observar, pel cap baix, fins a tretze trombes marines. 
 
La visita als llocs afectats ha permès conèixer el tipus de fenomen 
meteorològic que va produir els danys materials, així com estimar les 
dimensions de la franja de danys i la intensitat. S’ha pogut concloure que cinc 
de les tretze mànegues marines van tocar terra. El primer tornado va tenir lloc 
el dia 23 entorn les 8:45 UTC al terme municipal d’Amposta (el Montsià), a 
l’oest del Poblenou del Delta. Va ser d’intensitat EF0 segons l’escala de Fujita 
millorada (vent inferior als 138 km/h) i va recórrer 1,6 km. El segon fou a les 
10:28 UTC al terme municipal de l’Ametlla de Mar (el Baix Ebre) i va afectar 
una franja de 180 metres d’amplada màxima i 8,3 km de longitud entre les 
Roques Daurades i les Planes. Va assolir el grau EF1 (138 a 178 km/h) de 
l’escala de Fujita millorada. El tercer dels tornados va succeir al mateix 
municipi que l’anterior, si bé va afectar cala Forn i Sant Jordi d’Alfama. Va 
tocar terra al voltant de les 10:50 UTC, va recórrer 4,2 km, l’amplada màxima 
de la traça de danys va ser de 90 metres i fou d’intensitat EF1. El següent va 
tenir lloc a les 15:01 UTC al municipi del Prat de Llobregat (el Baix Llobregat) 
i va afectar l’aeroport. Fou d’intensitat EF0 i la franja de danys va ser de 3,7 
km, amb una amplada màxima inferior als 50 metres. El cinquè va ocórrer el 
dia 24 a les 10:18 UTC a Vilanova i la Geltrú (el Garraf). En aquest cas, la 
tromba marina es va dissipar ràpidament tan bon punt va tocar terra; tan sols 
va recórrer poc més d’un centenar de metres. Fou d’intensitat EF0. 
 
Independentment, a Constantí (el Tarragonès), al voltant de Mas Bové, 
també hi va haver desperfectes a causa del vent. En aquest cas, la hipòtesi 
més plausible és que s’hagués produït un esclafit o un front de ratxa intens 
associat a la tempesta que hi va haver a la zona a les 13:38 UTC. L’estació 
meteorològica automàtica que hi ha situada a pocs metres de la zona 
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afectada va registrar un cop màxim de 92 km/h, del sud-oest. S’estima que va 
ser d’intensitat EF0. 
 
L’informe complet es pot consultar en aquest enllaç: https://static-
m.meteo.cat/content/prediccio/temps_violent/Informe_Tornados_11_2021.pdf 
 
Figura 1:  
Diverses oliveres arrancades de soca-rel pel tornado de l’Ametlla de Mar 
que es va desplaçar des de les Roques Daurades fins a les Planes. 

 
 
Figura 2:  
Fotografia del tornado del Prat de Llobregat, al seu pas per l’aeroport 
(autor: Yago Palomar Fuertes). 
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Taula 1:  
Data, hora, municipi (i zona) afectat, fenomen meteorològic i intensitat 
de cadascun dels casos analitzats. 

Data Hora 
(UTC) 

Municipi (i zona) Fenomen Intensitat 

23/11/2021 8:45 Amposta (Poblenou del 
Delta) 

Tornado EF0 

23/11/2021 10:28 l’Ametlla de Mar (des de les 
Roques Daurades fins a les 

Planes) 

Tornado EF1 

23/11/2021 10:50 l’Ametlla de Mar (cala Forn i 
Sant Jordi d'Alfama) 

Tornado EF1 

23/11/2021 13:38 Constantí (Mas Bové) Esclafit / 
front de 

ratxa 

EF0 

23/11/2021 15:01 el Prat de Llobregat 
(aeroport) 

Tornado EF0 

24/11/2021 10:18 Vilanova i la Geltrú (platja 
d’Adarró) 

Tornado EF0 

 
Més informació a www.meteo.cat i a les xarxes socials facebook.com/meteocat 
i @meteocat 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 

http://www.meteo.cat/

