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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 24 
d’agost de 2010.- L’Observatori de l’Ebre i 
l’Associació Nuclear Ascó- Vandellòs II 
(ANAV) han signat recentment un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual ANAV es 
compromet a proporcionar dades de l’estació 
meteorològica M.A.R.T.A., situada a l’interior 
de les seves instal·lacions. La informació 
subministrada s’utilitzarà per l’elaboració d’un  
estudi complert sobre les variacions de 
temperatures a l’àrea de les Terres de l’Ebre 
i el tram final del riu, en relació amb 
l’escalfament global. 
 
 

L’Observatori de l’Ebre és una fundació sense afany de lucre associada i coordinada amb el 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CESIC). Està dirigida per un Patronat format 
per onze organismes oficials, entre ells, la Diputació de Tarragona i la Universitat Ramon 
Llull.  L’Observatori posseeix els arxius sísmics i ionosfèrics més extensos de l’Estat 
Espanyol. A més, disposa de dades referents a les temperatures des de finals del segle XIX 
que, junt amb a les cedides per ANAV, s’utilitzaran per a contrastar-les i obtenir el nombre 
més elevat de conclusions possibles que permetin valorar la magnitud de l’augment tèrmic 
actual. 
 
La Torre Meteorològica M.A.R.T.A. 
 
M.A.R.T.A. (Mesura, Anàlisi i Registre de la Turbulència 
Atmosfèrica) va començar a funcionar al mes de maig 
incorporant diverses millores respecte a l’antiga torre, situada 
davant de la central tèrmica “Plana del Vent”. Entre les més 
importants cal destacar que consta de dues cadenes de 
mesures redundants i independents, i que la informació 
obtinguda es transmet mitjançant fibra òptica.  
 
La torre meteorològica registra dades de velocitat i direcció del 
vent; delta de temperatura; temperatura ambient; radiació solar; 
humitat ambiental; pressió baromètrica i precipitació. 

L’Observatori de l’Ebre i ANAV signen un conveni de 
col·laboració per a l’estudi de l’escalfament a la zona 

                   Representants de les dos entitats signen el conveni.      

                                                                           
La Torre M.A.R.T.A.      



 
L’estació meteorològica de Vandellòs II i la de l’Observatori de l’Ebre són les més importants 
de la demarcació de Tarragona. 
 
La firma d’aquest conveni s’emmarca dins la política d’ ANAV de reforçar els vincles amb 
l’entorn i contribuir amb projectes mediambientals al territori on es troben ubicades  les 
centrals nuclears Ascó i Vandellòs II. 
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