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Resum 

 

 

La boira ha sigut majoritàriament estudiada pels problemes que genera, com per 

exemple la disminució de la visibilitat, que pot provocar retards i accidents en 

carreteres, ports i aeroports. No obstant això, i encara que en menor mesura, també ha 

sigut analitzada per un del seus aspectes positius, com ara el seu ús com a recurs hídric. 

A diferents països del planeta, com per exemple Xile, Sud-àfrica, Guatemala, o Eritrea, 

o en llocs que ens són més familiars como les Illes Canàries existeixen projectes 

d´aprofitament de l´aigua obtinguda a través de la boira, que abasteixen per al consum 

humà xicotetes localitats o col.legis, o permeten el desenvolupament d´activitats en 

l´àmbit agrícola o forestal per mitjà del regatge. La conca mediterrània de la Península 

Ibèrica és una regió especialment sensible als problemes derivats de la manca d´aigua, 

per la qual cosa la cerca de fonts alternatives d´aigua pot ajudar a reduir aquest 

problema. Al mateix temps, aquesta regió reuneix moltes de les característiques 

geogràfiques i climatològiques que han portat la resta de països i llocs esmentats a 

encetar treballs sobre la captació d´aigua de boira. Per tot això, aquesta tesi estudia per 

primera vegada el potencial d´aprofitament d´aigua de boira a la Península Ibèrica, i 

concretament, a la seua vessant mediterrània. Per a fer-ho, en primer lloc es dissenya i 

construeix un captador de boira passiu experimental, perquè no existeixen al mercat 

sensors d´aquest tipus. En segon lloc, es posa en funcionament una Xarxa de Col.lectors 

d´Aigua de Boira formada per 23 captadors, tots ells localitzats en àrees de muntanya 

del litoral mediterrani, a una zona de 800 kilòmetres de llargària que transcorre des del 

Pirineu oriental fins al Cap de Gata. La Xarxa, al més longeu dels seus emplaçaments, 

romangué operativa des de l´any 2003 fins al 2012, enregistrant dades de recol.lecció 

d´aigua de boira, juntament amb la resta de variables meteorològiques bàsiques (pluja, 

temperatura, humitat relativa, velocitat i direcció del vent). Aquesta tesi analitza, 

mitjançant l´ús de tècniques estadístiques, les dades meteorològiques obtingudes pels 

col.lectors de la Xarxa, amb l´objectiu de conèixer el potencial de recol.lecció d´aigua 

de tots els emplaçaments estudiats, a més d´altres característiques bàsiques del 

comportament de la boira, com ara: els valors màxims diaris recol.lectats, la durada dels 

episodis de boira o les direccions del vent que optimitzen la captura. De la mateixa 

manera, s´analitzen els patrons de circulació atmosfèrica dels dies amb recol.lecció 

d´aigua de boira, així com la qualitat química de l´aigua capturada. Finalment, es 

proposen activitats d´aprofitament de l´aigua recol.lectada adaptades a la zona d´estudi, 

posant especial atenció al tipus de tecnologia utilitzada, així com al context demogràfic i 

social on ens trobem. 

 



 


