
 

 

ENTREVISTA AL METEORÒLEG: ENRIC AGUD PIQUÉ 
 

 
 
Enric Agud Piqué (Barcelona, 1973) és llicenciat en Ciències Físiques i Màster en Meterologia. 
Forma part de l’equip del temps de TV3 i Catalunya Ràdio. Es editor de la web 
www.meteo4u.com. Des de fa més de 15 anys col·labora amb el Club Nàutic Costa Brava i Club 
de Vela Palamós en les seves principals regates on assessora meteorològicament a 
l’organització i als participants amb breefings diaris. 
 
Com s’ha comportat la meteorologia a la Christmas Race i al Palamós Optimist Trophy? 
 
L’última edició de la Christmas Race ens va faltar vent durant tres dies, però afortunadament 
va entrar els dos últims. En 18 anys no havíem tingut mai 3 dies seguits sense vent. 
El Palamós Optimist Trophy ha estat un ple total, 3 dies navegant amb vents diversos. La 
primera jornada el vent es va moure entre NE i SE, i fluixet, un dia complicat. A la segona 
jornada vam tenir una brisa de Garbí (200º-210º) de entre 5 i 10 nusets. I la darrera jornada, 
garbinada! Espectacular, el vent al final arribava a cops de 22 nusos i amb onada curta de més 
de mig metre. 
 
Quins son els vents més habituals a Palamós al llarg de l’hivern? 
 
En general, la situació meteorològica al desembre acostuma a ser canviant, dies anticiclònics 
però també dies amb pertorbacions... en canvi, gener i febrer, normalment, el temps és 
anticiclònic. Al desembre, poden tenir bastants dies amb garbí (quan s’apropen fronts o en dies 
suaus i amb sol). També calmes o vents massa fluixos i direccions poc estables per navegar 
(molt sovint cau un dia així a la Christmas). També entra la tramuntana de vegades (l’hem 
tingut poc últimament durant les Christmas)...en algunes ocasions vent de NE, gregal, estable i 
vent posat... 
 



 

 

Al gener i febrer, acostumen a dominar els dies anticiclònics (no sempre). Les nits són més 
fredes (els terrals una mica més intensos i persistents), i si la pressió és alta, el vent de dia bufa 
fluixet, i del SE, S o SW...també es poden apropar fronts, o entrar una massa d’aire càlid, i això 
afavoreix l’entrada del garbí (tal com ha passat l`última edició)...algunes vegades també hem 
tingut cel tapat amb vent molt fluix o amb vent generat pels cúmuls. Recordo una jornada del 
Palamós Optimist navegant amb vent de SE (9-10 kt) generat pels cúmuls que hi havia sobre el 
mar i que es movien paral·lels a la costa un darrera l’altra com si fossin vagons de tren, 
espectacular. També hem tingut algun dia de Tramuntana. 
 
Pateixes  uns dies abans de les regates i veus que els mapes de prediccions no t’agraden? 
 
Sí, sense dubte. M’inquieta veure situacions poc definides o amb senyals de poc vent uns dies 
abans d’una regata.  Que un dia, no hi hagi vent, és normal, ja hi comptes que pot passar. 
Preocupa quan els mapes indiquen que la calma es pot allargar alguns dies...en una regata ha 
de fer vent . També preocupa i més per un tema de seguretat, si hi ha previsió de temporal de 
tramuntana, de llevant o del sud.  
 
Quin es el vent que prefereixes perquè es pugui navegar millor? 
 
Pregunta senzilla de respondre. El garbí! Firmaria sempre per que entri aquest vent. És el millor 
per mi (facilita molt la tasca del meteoròleg), i penso que per tothom. A la badia de Palamós hi 
entra bé, és net, constant en direcció, va bé d’intensitat...bé, de vegades, si entra garbinada, 
se’n va de mare,..es poden superar ocasionalment ratxes de 30 nusos, i et complica el 
panorama, sobretot si no hi ha molt nivell de navegació, però...és el millor vent. El garbí. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Hi hagut alguns moments que la meteorologia ha estat perillosa per alguna de les regates? 
 
Sí. En 17 anys que fa que col·laboro amb el Club, recordo una. El 30 de desembre del 2000. 
L’últim dia de regata, estava previst que entrés una castanya de tramuntana cap als vols de les 
4 de la tarda. Fins les 3 es va navegar, després per seguretat es va fer entrar tota la flota a 
port. Al cap d’una mitja hora, va començar a entrar la tramuntana tota enfurismada. Aquell 
mateix dia, al Pic de Balandrau, van morir 9 alpinistes atrapats pel torb. 
 
Què és el que més t’agrada quan vens al Club Nàutic Costa Brava-Club de Vela Palamós? 
L’ambient familiar que es respira en el club. Hi ha una bona atmosfera, el tracte és molt bo. 
Això fa que hi vulguis tornar, i que per mi sigui un club especial. Fa molts anys que hi vinc.  
 
Com vas començar en això de fer breefings meteorològics a les regates? 
Farà uns 19 anys...vam començar fent previsions al real club nàutic de Barcelona, a regates de 
creuer, a les regates “Zegna”, “Freixenet”, i “Godó”. Es feien sense pantalla, sense 
powerpoint...tot a veu i sense suport gràfic...mentre la gent esmorzava al Village. Per mi era 
una mica...com t’ho diria...estrany...ràpidament després van venir altres regates on ja 
mostrava mapes...per mi era més professional, més clar... des d’aleshores, tots els breefings els 
faig amb gràfics.  
 
Quan fas una previsió, mires els mapes, però també et documentes amb pàgines com 
windguru? 
 
Normalment no consulto cap d’aquestes webs, ni windguru, ni windfinder, ni 
windpredict...Bàsicament, per què tot el que hi pugui veure, jo ja ho tinc d’altres fonts. Tot sigui 
dit, aquestes webs estan molt bé, hi ha molta informació. 
 
Tu mateix has creat una pàgina dedicada a la meteorologia 
Sí, sóc el creador, i mantinc la web www.meteo4u.com. Darrerament, he afegit un apartat de 
models numèrics. Podeu veure la previsió de diverses variables del model GFS per Catalunya, 
Península, Europa i Atlàntic fins a 6 dies cada 3 hores,  i la previsió del model WRF per 
Catalunya i Península a un pas de malla de 9 km per cada hora. Hi ha més productes a la 
web...Aquesta web s’ha convertit en el meu passatemps...la meva petita joguina...també la 
faig servir per la feina. Hi podeu entrar i fer servir també. 
 
Com valores que el Club Nàutic Costa Brava tingui una estació meteorològica en temps real i 
que tothom la pugui consultar on-line? 
 
Positivament, és un servei més pel soci o qualsevol persona: per qui vulgui saber, en el moment, 
quin vent està fent al club i el que ha fet durant les últimes hores. 
Jo també la consulto. Per exemple, per veure quin vent ha fet durant la nit...com ha estat el 
terral... 
 
Al final t’ha agradat tant Palamós que fins i tot ja estiueges a La Fosca 
 
Si, l’estiu passat vam passar uns dies de vacances al setembre...fantàstics...esperem repetir 
aquest any... 


