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Informe sobre l’episodi de tornados dels dies 23 i 
24 de novembre de 2021 

 

• Entre els dies 23 i 24 de novembre hi va haver danys materials a causa de 
ventades fortes d’origen convectiu als municipis d’Amposta, l’Ametlla de Mar, 
Constantí, el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú  

• Els danys van ser provocats per tornados d’intensitat EF0 o EF1, llevat dels 
de Constantí, els quals el més probable és que fossin a causa d’un esclafit o 
del front de ratxa associat a la tempesta 

 
Entre els dies 22 i 25 de novembre una baixa aïllada de la circulació general atmosfèrica 
va donar lloc a precipitació extensa i localment extremament abundant, vent fort i mala 
mar. També es van arribar a observar, pel cap baix, fins a tretze trombes marines. A 
banda, dimarts 23 i dimecres 24 es van registrar ventades fortes d’origen convectiu que 
van provocar danys materials a punts de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el 
Tarragonès, el Garraf i el Baix Llobregat. Aquests casos han estat l’objecte d’estudi. En 
dies posteriors a l’episodi es va dur a terme un treball de camp per a analitzar la tipologia i 
distribució dels desperfectes i així determinar el fenomen meteorològic que els va causar, 
estimar-ne la intensitat i delimitar la zona afectada. El resultat de l’informe conclou que 
cinc de les tretze mànegues marines van tocar terra i van esdevenir tornados d’intensitat 
EF0 o EF1, segons l’escala de Fujita millorada1. El primer va afectar el terme municipal 
d’Amposta (el Montsià) el dia 23 de novembre entorn les 8:45 UTC, el segon i el tercer a 
l’Ametlla de Mar (el Baix Ebre) a les 10:28 i a les 10:50 UTC, respectivament, el quart al 
Prat de Llobregat (el Baix Llobregat) a les 15:01 UTC, i el darrer a Vilanova i la Geltrú (el 
Garraf) el dia 24 a les 10:18 UTC. En canvi, en el cas de Constantí (el Tarragonès), els 
danys materials van ser provocats, probablement, per un esclafit o pel front de ratxa 
associat a la tempesta que va afectar la zona a les 13:38 UTC del dia 23. 
 

Anàlisi sinòptica 
 
L’aprofundiment i estrangulament d’un solc en altura entre el vespre de diumenge 21 de 
novembre i la matinada de dilluns 22 va formar una baixa amb reflex a tots els nivells de la 
troposfera que va quedar aïllada de la circulació general atmosfèrica al voltant de la 
península Ibèrica. Dimarts dia 23, el seu centre en superfície es va desplaçar de sud a 
nord per la costa mediterrània de la península fins a situar-se al sud de Catalunya, tal com 
es mostra a l’anàlisi del model IFS del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a 
Mitjà Termini (ECMWF) del dia 23 de novembre de 2021 a les 12 UTC (Figura 1a). Això 
va afavorir un reforçament del vent de component est en superfície, que advectava cap a 
Catalunya una massa d’aire temperada i humida. En canvi, a nivells mitjans i alts el centre 
de la baixa es va mantenir al centre de la península fins dimecres (Figura 1b), moment a 

 
1 National Weather Service: Enhanced F Scale for Tornado Damage. https://www.spc.noaa.gov/efscale/ef-scale.html. 
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partir del qual es va traslladar cap a la Mediterrània. És per aquesta raó que a partir de 
800 hPa predominava el vent de component sud, de manera que el cisallament vertical 
del vent era molt marcat, tal com es mostra en el radiosondatge de Barcelona observat el 
dia 23 a les 12 TU (Figura 2). Per tant, era una situació amb condicions favorables per a la 
convecció organitzada i per a la formació de tornados. 
 
Figura 1:  
(a) Pressió atmosfèrica reduïda a nivell de mar i (b) temperatura i topografia de 500 
hPa de l’anàlisi del model IFS de l’ECMWF del 23 de novembre de 2021 a les 12 UTC. 
 

 
 

Figura 2:  
Radiosondatge de Barcelona del dia 23 de novembre de 2021 a les 12 UTC. La línia 
vermella contínua correspon a la temperatura, la verda contínua, al punt de rosada, i 
la negra contínua, a la corba d’evolució d’una parcel·la d’aire des de la superfície. A 
la dreta del diagrama es mostra el perfil vertical del vent. 
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Teledetecció 
 
A la imatge de satèl·lit del 23 de novembre a les 8:45 UTC (Figura 3a) es pot observar un 
sistema convectiu a la meitat sud del país, el qual formava part del front associat a la 
baixa que hi havia situada al centre de la península Ibèrica. Aquest sistema, que fins a 
mig matí havia afectat les Terres de l’Ebre, va anar avançant cap al nord lentament, 
alhora que s’anava regenerant pel flanc sud (Figures 3b, c; 10:30 i 10:45 UTC, 
respectivament). Al mateix temps es van anar desenvolupant nous nuclis convectius a la 
Mediterrània, també associats al front, que van tendir a unir-se al sistema convectiu 
preexistent (Figures 3d, e, de les 13:30 UTC i 15:00 UTC). El front va acabar de travessar 
el territori de sud a nord al llarg de la tarda, i l’endemà ja es va situar al sud de França. 
D’aquesta manera, el dia 24 Catalunya se situava molt a prop del centre de la baixa, on es 
desenvolupaven nuclis convectius aïllats i sense l’organització del dia anterior (Figura 3f, 
de les 10:15 UTC). 
 
Figura 3:  
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Imatges del canal 10.8 µm de l’infraroig del satèl·lit Meteosat del 23 de novembre a 
les (a) 08:45 UTC, (b) 10:30 UTC, (c) 10:45 UTC, (d) 13:30 UTC i (e) 15:00 UTC, i (f) del 
24 de novembre a les 10:15 UTC. 
 

 
 
A les imatges del camp de reflectivitat de la composició de radars de la Xarxa de Radars 
(XRAD) es pot veure que, en un primer moment, el nucli que presentava els valors més 
elevats de reflectivitat se situava al sud del delta de l’Ebre (Figura 4a, de les 8:42 UTC). A 
banda, mostrava una forma arquejada que va mantenir al llarg de les hores següents, fins 
que va arribar al nord de la costa del Baix Ebre entre les 10:30 UTC i les 10:48 UTC 
(Figura 4b, c). Aquesta morfologia és típica de nuclis convectius organitzats que poden 
produir fenòmens de temps violent2. 
 
Per altra banda, a la imatge de les 13:36 UTC (Figura 4d) es pot observar una cèl·lula 
convectiva amb valors elevats de reflectivitat (superiors a 45 dBZ) situada a cavall del 
Tarragonès i el Baix Camp. Aquest nucli presentava un moviment anòmal3: es desplaçava 
més lentament que la resta d’estructures i, a més, a estones ho feia d’est a oest, en 
comptes de fer-ho seguint el flux general del vent a capes mitjanes i baixes, de sud-est a 
nord-oest. Aquest fet també sol ser un indicador de la possibilitat que la cèl·lula convectiva 
pugui donar lloc a fenòmens de temps violent. 
 
En imatges posteriors s’observa que la convecció va anar de baixa, de manera que els 
nuclis presentaven valors de reflectivitat més moderats a primera hora de la tarda al litoral 
i prelitoral central (Figura 4e de les 15:00 UTC). Pel que fa al dia 24, a la imatge de les 
10:18 UTC (Figura 4f) es poden veure estructures convectives d’una mida més modesta i 

 
2 National Weather Service: Squall Line/Bow Echo/QLCS. https://www.weather.gov/lmk/squallbow. 
3 del Moral A, Llasat MC, Rigo T (2017): Identification of anomalous motion of thunderstorms using daily rainfall 

fields. Atmospheric Research, 185: 92-100. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.11.001. 
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amb una menor organització, malgrat que localment assolien valors de reflectivitat 
superiors a 40 dBZ, per exemple a la comarca del Garraf. 
 
Figura 4:  
Imatge CAPPI de reflectivitat (en dBZ) de la composició de radars del 23 de 
novembre a les (a) 08:42 UTC, (b) 10:30 UTC, (c) 10:48 UTC, (d) 13:36 UTC i (e) 15:00 
UTC, i (f) del 24 de novembre a les 10:18 UTC. Els cercles blancs a les imatges 
indiquen les zones afectades pels diversos casos analitzats. 
 

 
 

La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va comptabilitzar entre els 
dies 23 i 24 de novembre 2641 llamps núvol-terra, 209 dels quals van caure dins de 
Catalunya. Al llarg del dia 23, l'activitat elèctrica es va anar traslladant de sud cap a nord, 
coincidint amb l'evolució dels nuclis convectius. La major part dels llamps núvol-terra de la 
primera meitat de la jornada es van concentrar al terç sud, entre el Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre, mentre que a la tarda van afectar sobretot el litoral i prelitoral nord. 
En canvi, l’endemà el nombre de llamps núvol-terra va ser notablement inferior i van 
presentar una distribució molt més aïllada. 
 
Treball de camp 
 
Els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre es van visitar les diverses zones afectades 
per tal d’analitzar els danys. Si bé a les xarxes socials es van publicar imatges del tornado 
d’Amposta (el Poblenou del Delta), del del Prat de Llobregat (aeroport) i del de Vilanova i 
la Geltrú (platja d’Adarró), de la resta no se’n van poder trobar. Per tant, el treball de camp 
es va focalitzar en estudiar l’origen dels desperfectes de les zones afectades de l’Ametlla 
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de Mar i de Constantí, i en acotar la franja de danys i estimar la intensitat dels fenòmens 
per al conjunt de casos analitzats. 
 

Tornado al municipi d’Amposta (el Poblenou del Delta, 23 de novembre) 
 
El primer dels tornados va tenir lloc al terme municipal d’Amposta, 1,5 km al sud-oest del 
Poblenou del Delta. En aquesta zona hi predominen els arrossars, de manera que hi ha 
pocs elements que puguin ser malmesos pel vent. En dur a terme el treball de camp es 
van poder localitzar danys en un pal d’una línia telefònica, en una torre de formigó d’una 
línia elèctrica, un senyal de trànsit tombat i un arbre arrancat de soca-rel. Tots aquests 
desperfectes es trobaven arrenglerats i coincidien amb la zona per on hauria passat el 
tornado, segons les imatges publicades a les xarxes socials. 
 
El fibló hauria tocat terra a prop de la depuradora del Poblenou del Delta entorn les 8:45 
UTC, aproximadament, i hauria durat poc més de dos minuts en terra. Va anar avançant 
en direcció nord-oest, va travessar la carretera de Sant Carles de la Ràpita al Poblenou 
del Delta i s’hauria dissipat abans d’endinsar-se a l’Encanyissada. Així doncs el tornado 
hauria recorregut 1,6 km. S’estima que el fenomen fou d’intensitat EF0 (vent inferior als 
138 km/h) segons l’escala de Fujita millorada. 
 

Tornado al municipi de l’Ametlla de Mar (des de les Roques Daurades fins a les 
Planes, 23 de novembre) 

 
A l’oest del nucli urbà de l’Ametlla de Mar es van reportar incidències a causa del vent, 
coincidint amb el pas d’una tempesta poc abans del migdia del dia 23. Els danys més 
propers a la línia de costa es van trobar a la urbanització de les Roques Daurades. 
Principalment, hi havia desperfectes en teulades de teules, murs i tanques tombats i 
arbres amb branques trencades o arrancats de soca-rel. És en aquest tram on la zona 
afectada presentava l’amplada més gran de tot el recorregut. Al costat nord de l’autopista 
AP-7, a la zona de Bon Capó, la franja de danys s’estenia en direcció nord-oest. Hi havia 
diverses finques amb afectacions en teulades i coberts, així com en els cultius, i objectes 
que havien estat desplaçats distàncies remarcables. És el cas, per exemple, de fragments 
d’una coberta de planxes metàl·liques que es van localitzar a més de 200 metres de 
distància del seu origen. 
 
Al costat nord de la carretera N-340 també hi havia desperfectes semblants. Ara bé, 
destaca una caravana bolcada i arrossegada una quinzena de metres de la seva posició 
inicial que es va observar en una finca d’aquest sector (Figura 5a). La franja d’afectació 
s’estenia uns quilòmetres més cap al nord-oest, tot travessant el barranc de l’Estany en 
diversos punts fins a arribar a les Planes. En total hi va haver diversos centenars d’arbres 
afectats, sobretot pins tombats, garrofers esbotzats i oliveres amb branques trencades. 
Tot i això, es van trobar alguns exemplars d’oliveres i de garrofers transportats a diversos 
metres i, fins i tot, alguns de capgirats (Figura 5b). 
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Els arbres tombats presentaven un patró convergent i amb signes evidents de rotació. A 
banda, la zona afectada era una franja estreta i allargada. Aquests trets són característics 
del pas d’un tornado4,5. 
 
Els testimonis de l’episodi i les dades de radar mostren que el tornado hauria entrat des 
del mar a les 10:28 UTC i s’hauria dissipat entre 9 i 10 minuts més tard. La traça de danys 
va tenir una longitud de 8,3 km i una amplada que en general oscil·lava entre 50 i 80 
metres, per bé que l’amplada màxima va assolir els 180 metres. Amb els danys registrats, 
s’estima que el tornado va ser d’intensitat EF1 segons l’escala de Fujita millorada (138 a 
178 km/h). 
 
Figura 5:  
(a) Una caravana capgirada i desplaçada una quinzena de metres per la força del 
vent a l’Ametlla de Mar i (b) diverses oliveres arrancades de soca-rel. 

 
 

Tornado al municipi de l’Ametlla de Mar (cala Forn i Sant Jordi d'Alfama, 23 de 
novembre) 

 
Al nord-est del terme municipal de l’Ametlla de Mar també hi va haver danys materials. La 
zona afectada era una franja llarga i estreta que començava a la cala Forn, s’estenia cap 
al nord-oest i travessava l’autopista AP-7 i la carretera N-340. Tot seguit, continuava per la 
urbanització de Sant Jordi d’Alfama i pel barranc Fondo (Figura 6) fins a arribar en una 
pineda situada al nord de la carretera N-340a. A partir d’aquest punt, els danys eren més 

 
4 Bech J, Gayà M, Aran M, Figuerola F, Amaro J, Arús J (2009): Tornado damage analysis of a forest area using site 

survey observations, radar data and a simple analytical vortex model. Atmospheric Research, 93(1-3): 118-130. 

https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.11.001. 
5 Rodríguez O, Bech J, Soriano JD, Gutiérrez D, Castán S (2020): A methodology to conduct wind damage field 

surveys for high-impact weather events of convective origin. Natural Hazards and Earth System Scies, 20: 1513-1531. 

https://doi.org/10.5194/nhess-20-1513-2020. 
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dispersos, si bé no es descarta que la traça de desperfectes pogués continuar encara uns 
metres més enllà. 
 
Es van observar desenes de pins arrancats de soca-rel i amb branques trencades. Alguns 
habitatges, tant de la zona de cala Forn com, sobretot, de l’est de Sant Jordi d’Alfama, van 
patir alguns desperfectes. Majoritàriament, foren la pèrdua d’algunes teules, la caiguda de 
tanques o bé danys en elements situats als jardins. Ara bé, alguns d’aquests danys van 
ser a conseqüència de la caiguda d’arbres. En aquest cas, la direcció de caiguda dels 
arbres també presentava un patró compatible amb el pas d’un tornado. 
 
Segons la informació recopilada i atenent a les imatges de radar, el tornado hauria tocat 
terra entorn les 10:50 UTC, aproximadament, i s’hauria dissipat al cap de 5 minuts. La 
longitud de la traça de danys va ser, pel cap baix, de 4,2 km, i l’amplada màxima va ser de 
90 metres, malgrat que en general oscil·lava entre 40 i 60 metres. Els desperfectes 
observats a les cases afectades són compatibles amb la banda alta del rang de velocitat 
del vent associat al grau EF0 de l’escala de Fujita millorada. Tot i això, les afectacions 
observades a la pineda del barranc Fondo són més pròpies de la part baixa del llindar del 
grau EF1. És per aquesta raó que s’estima que fou un tornado EF1. 
 
Figura 6:  
Pi arrancat de soca-rel sobre una línia elèctrica al nord de la urbanització Sant Jordi 
d’Alfama, a l’Ametlla de Mar. 
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Danys per vent al municipi de Constantí (Mas Bové, 23 de novembre) 
 
Les marquesines de l’aparcament de l’Escola Agrària de Mas Bové (al nord-oest del 
municipi de Constantí, el Tarragonès) van patir desperfectes a causa del fort vent. En una 
de les marquesines, part de la coberta fou arrancada de l’estructura de fusta sobre la qual 
estava ancorada, mentre que una altra, el vent va trencar l’estructura per la base. En ser 
arrossegades cap a l’est-nord-est van causar danys en els vehicles estacionats, així com 
en una tanca de fusta i en alguns exemplars d’olivera (en van trencar alguna branca). En 
dur a terme el treball de camp, no es van observar danys fora de la zona de l’aparcament. 
 
L’estació meteorològica automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya que hi ha 
instal·lada un centenar de metres més al nord de la zona afectada va registrar un cop 
màxim de 92 km/h del sud-oest a les 13:38 UTC. L’hora i la direcció de la ratxa màxima 
coincideixen amb l’hora en què es van produir els danys i amb la direcció en què foren 
escampades les restes. Malgrat aquest cop de vent molt fort, no hi va haver un augment 
destacable de la velocitat mitjana semihorària del vent (Taula 1). Aquest fet indica que la 
part més intensa de la ventada va ser de curta durada. 
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Taula 1:  
Dades de precipitació, velocitat mitjana del vent i ratxa màxima del vent per als 
períodes de 30 minuts compresos entre les 12:30 i les 15:00 UTC de l’estació 
meteorològica automàtica de Constantí. 

Període 
(UTC) 

Precipitació 
(mm) 

Velocitat mitjana del 
vent (km/h) 

Ratxa màxima del vent 
(km/h) 

12:30 – 13:00 6,2 25,9 52,2 

13:00 – 13:30 16,7 18,0 44,6 

13:30 – 14:00 30,8 22,0 92,2 

14:00 – 14:30 13,6 18,0 40,0 

14:30 – 15:00 1,9 19,8 41,0 

 
Segons les imatges de radar, tal com s’ha descrit a la secció anterior, en aquell moment hi 
havia un nucli convectiu intens a la zona, fet que és coherent amb les dades de 
precipitació acumulada a l’estació meteorològica de Constantí entre les 13:00 i les 14:30 
UTC. Per tant, es pot concloure que la ventada que va produir els danys materials fou 
d’origen convectiu. Els resultats del treball de camp no mostren cap evidència que es 
pogués tractar d’un tornado. La hipòtesi més plausible és que es produís un esclafit o que 
es reforcés el front de ratxa associat a la tempesta. S’estima que el fenomen fou 
d’intensitat EF0. 
 

Tornado al municipi del Prat de Llobregat (aeroport, 23 de novembre) 
 
Els mitjans de comunicació es van fer ressò d’aquest tornado, ja que va afectar l’aeroport 
del Prat i, a més, hi va haver diverses persones que van poder-ne prendre imatges (Figura 
7). Entre l’estany de l’Illa i l’estany de la Ricarda es van observar danys majoritàriament 
lleus en vegetació, principalment algunes branques trencades i un arbre tombat. És per 
aquesta zona on el fibló hauria tocat terra. Posteriorment, es va desplaçar cap al nord-
oest fins a arribar a l’aeroport. Segons els diversos testimonis recollits va travessar la pista 
07R/25L, la qual es va haver de netejar de restes i brossa arrossegades pel vent, tal com 
es va explicar en diversos mitjans de comunicació. Tot seguit va continuar el seu trajecte 
fins a dissipar-se abans de sortir de les instal·lacions aeroportuàries. Durant el treball de 
camp no es van localitzar danys més enllà. 
 
El tornado hauria tocat terra a les 15:01 UTC a la platja del Prat i s’hauria dissipat entre 
cinc i sis minuts després, havent recorregut 3,7 km. A causa dels pocs elements amb 
danys coneguts, no s’ha pogut calcular l’amplada màxima de la franja d’afectació, si bé 
amb les fotografies i les imatges de vídeo s’estima que hauria estat inferior als 50 metres. 
A banda, s’estima que el tornado va ser d’intensitat EF0. 
 
 
Figura 7:  



 

 
 

Berlín, 38-46 4t 
08029 Barcelona  
Tel. 93.567.60.90 
Fax. 93.567.61.02 

 

 

 

Fotografia del tornado del Prat de Llobregat, al seu pas per l’aeroport (autor: Yago 
Palomar Fuertes). 

 
 

Tornado al municipi de Vilanova i la Geltrú (platja d’Adarró, 24 de novembre) 
 
El darrer dels tornados va tenir lloc dimecres 24 de novembre a les 10:18 UTC a Vilanova 
i la Geltrú (el Garraf). De nou, una mànega marina es va atansar cap a la costa fins a 
arribar a la platja d'Adarró, tal com s’ha pogut constatar amb el testimoni d’observadors 
directes i de la informació apareguda a les xarxes socials. A diferència dels tornados 
anteriors, aquest es va dissipar ràpidament en tocar terra i tan sols va causar alguns 
danys lleus en elements vulnerables d’una finca situada a primera línia de mar. El seu 
recorregut en terra va ser de poc més d’un centenar de metres i s'estima que fou 
d'intensitat EF0. 
 
Conclusió 
 
Entre dimarts 23 i dimecres 24 de novembre de 2021 es va produir un episodi de tornados 
que va afectar la meitat sud del litoral (Figura 8, Taula 2). Se’n van comptabilitzar un 
mínim de cinc, tots d’intensitat EF0 o EF1 segons l’escala de Fujita millorada (vent de fins 
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a 178 km/h), que s’havien format sobre el mar i havien acabat entrant terra endins. El 
primer va tenir lloc el dia 23 a les 8:45 UTC al terme municipal d’Amposta (el Poblenou del 
Delta); el segon i el tercer van ser al terme municipal de l’Ametlla de Mar (des de les 
Roques Daurades fins a les Planes i entre cala Forn i Sant Jordi d’Alfama), a les 10:28 
UTC i a les 10:50 UTC, respectivament; el quart fou al Prat de Llobregat (aeroport) a les 
15:01 UTC, i el cinquè va ser el dia 24 a les 10:18 UTC a Vilanova i la Geltrú (platja 
d’Adarró). Per altra banda, el dia 23 a les 13:38 UTC el fort vent va causar danys 
materials al terme de Constantí (Mas Bové), si bé en aquest cas la hipòtesi més plausible 
és que es tractés d’un esclafit o del front de ratxa associat a la tempesta.  
 
Figura 8:  
Recorregut dels tornados (línia blanca) de (a) Amposta (el Poblenou del Delta), (b) 
l’Ametlla de Mar (des de les Roques Daurades fins a les Planes), (c) l’Ametlla de Mar 
(cala Forn i Sant Jordi d'Alfama), (e) el Prat de Llobregat (aeroport) i (f) Vilanova i la 
Geltrú (platja d’Adarró), i (d) zona afectada pel possible esclafit o front de ratxa de 
Constantí (Mas Bové). 
 

 
 
Taula 2:  
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 (el 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 
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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 
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