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Missions Sentinel: Copernicus contra el Canvi Climàtic 
 

 
 

Imatge satel·lital (bandes 12-8A-4, SWIR ), S2A_MSIL1C_20210827 (Font pròpia) 

 

Evolució de les temperatures: 

 

 
a) Variació de les temperatures màximes mitjanes anuals a Catalunya al període 1970-2008 i evolució prevista segons els models 

climàtics per als escenaris RCP 4.5 i RCP 8.5. b)  Increment de la temperatura màxima mitjana anual a Catalunya segons els 

escenaris RCP 4.5 i RCP 8.5. Font pròpia. 
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1.- Introducció: 

Els satèl·lits artificials s'han convertit en una eina fonamental en la nostra civilització basada en la 

informació i les comunicacions. A més de la seva evident importància en les telecomunicacions, els 

satèl·lits han possibilitat el desenvolupament de tècniques, com la teledetecció i el posicionament i 

localització d'objectes (GPS), que permeten detectar i fer un seguiment dels canvis en la superfície 

de la terra o de la superfície oceànica. Totes aquestes prestacions estan basades en la interacció 

radiació-matèria i possibiliten un ampli ventall d'utilitats que van des de l'estudi del canvi climàtic 

fins a la detecció d'incendis o de plagues en camps de cultiu. En aquest treball ens centrarem en l'ús 

de les dades dels satèl·lits per a l'estudi del canvi climàtic.  El canvi climàtic és una dura realitat que 
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ja està afectant la nostra vida quotidiana, amb temperatures més altes any rere any i fenòmens 

meteorològics extrems cada vegada més freqüents. Per a estudiar i combatre els greus efectes del 

canvi climàtic comptem amb els satèl·lits artificials, eines d'última generació, que s'han convertit en 

actors fonamentals en aquesta lluita. El programa COPERNICUS de la Unió Europea coordina una 

xarxa de satèl·lits dedicats al desenvolupament de les missions SENTINEL, que proporcionen 

imatges satel·litàries i dades de diferents indicadors climàtics (temperatura, nivell de la mar, gasos 

d'efecte d'hivernacle, etc.) per a l'estudi i predicció de l'evolució del sistema climàtic a partir d'uns 

models climàtics i uns escenaris d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.  

En aquest treball s'analitza, la situació del planeta mitjançant la selecció de dades satel·litàries per a 

després tractar aquestes imatges i mostrar els efectes del canvi climàtic (incendis, creixement del 

nivell de la mar, inundacions, desplaçats climàtics). També es mostren els impactes del canvi climàtic 

en un entorn més pròxim: Catalunya, fent una predicció sobre el futur climàtic a Catalunya i en 

algunes ciutats en particular: Barcelona, Puigcerdà i Deltebre. 

Una de les conclusions és que els models climàtics indiquen que, si no es prenen mesures dràstiques, 

ens encaminem a un futur amb un clima més càlid i sec, amb temperatures mitjanes que a la fi de 

segle podrien ser fins a 4-5 graus superiors a les actuals. 

També es mostren les múltiples possibilitats que tenen les imatges satel·litàries no sols com a eines 

per als científics sinó també com a eina educativa en el camp social, de la sanitat, econòmic, i 

empresarial i s'explica com poden utilitzar-se.  

Conceptes Clau: Satèl·lit, canvi climàtic, programa Copernicus, escenaris climàtics, teledetecció, 

imatges satel·litàries. 

 

Objectius: 

Objectius socials: 

- Mostrar la importància de l'ús dels satèl·lits artificials en l'estudi i la lluita contra el canvi climàtic i 

per millorar el coneixement del nostre entorn i la qualitat de vida. 

- Conscienciar sobre la importància de la inversió en tecnologia per l'observació terrestre per predir 

els fenòmens climàtics. 

- Evidenciar els efectes del canvi climàtic sobre la salut i el benestar social. 

Objectius de recerca i coneixement: 

- Exposar les causes que estan produint el canvi climàtic. Que s'ha de fer per aturar aquest canvi. 

- Preveure la possible evolució del clima segons els models climàtics a partir de les dades obtingudes 

mitjançant els satèl·lits i les estacions d'observació terrestres. 

- Preveure la possible evolució del clima a Catalunya, i a algunes ciutats en particular, si no es prenen 

mesures de contenció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. 

 

Metodologia 

En aquest treball de recerca es faran servir les dades de diferents variables climàtiques  obtingudes 

tant de satèl·lits europeus, facilitades pel programa Copernicus, com d'estacions a terra i d'altres 

satèl·lits (NASA). Se seleccionaran territoris, o ciutats concretes, dels quals s'analitzaran diferents 

variable climàtiques mitjançant dades proporcionades per satèl·lits, bàsicament Sentinel2, i bases en 

terra disponibles en la base de dades Euro-CORDEX. Per a l'obtenció de dades d'Euro-CORDEX 

s'utilitzarà la plataforma AdapteCCa, aquestes dades seran tractades posteriorment utilitzant l'eina 

Excel i el programa de representació gràfica KaleidaGraph. 

S'estudiarà l'evolució temporal de diferents variables climàtiques (temperatura, humitat, pluviositat, 

nivell de la mar, etc.) segons els models climàtics per a diferents escenaris d'emissió de gasos d'efecte 

d'hivernacle, tant a escala global com per a Catalunya i algunes ciutats catalanes, en particular, per a 

fer una previsió sobre com podria ser el clima cap a finals de segle. 

Se realitzarà una enquesta per a conèixer l'opinió de científics i experts vinculats amb l’ús dels 

satèl·lits i a l´estudi del canvi climàtic, i de la població en general sobre el canvi climàtic. 

Se ha assistit a un cicle de conferències sobre com l'emergència climàtica afecta al medi ambient, a 

la societat, la salut i al canvi energètic (CosmoCaixa). 
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Conclusions 

- El clima del planeta està canviant a un ritme molt accelerat respecte a canvis anteriors. Aquest 

procés de canvi ha estat generat bàsicament per l'ésser humà.  

-  Els satèl·lits artificials s'han convertit en una eina fonamental en la lluita contra el canvi climàtic 

ja que permeten un monitoratge molt precís dels indicadors climàtics. 

- Els models climàtics indiquen que, si no es controla i redueix l'emissió de gasos d'efecte 

d'hivernacle, les temperatures mitjanes podrien ser a la fi del segle XXI fins a 4-5 graus més 

elevades que les de l'època preindustrial. 

-Si no es produeix un canvi en els models de funcionament, el clima a Catalunya s'encamina cap 

a un període molt més càlid i sec on, per exemple, el clima de Barcelona seria similar al clima 

que té la ciutat australiana d'Adelaida. 

-Les enquestes realitzades demostren que hi ha una notable conscienciació respecte al problema 

del canvi climàtic, encara que les eines que s'utilitzen per al seu estudi són bastant desconegudes 

per al públic en general 

- El canvi climàtic pot afectar aspectes tan diferents com els conflictes socials, la salut pública o 

la sostenibilitat de les ciutats 
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