
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

• Cerca i selecció de refranys meteorològics.

• Obtenció i anàlisis de les dades climàtiques

per valorar les possibles alteracions.

• Documentació dels resultats amb propostes

de modificacions dels refranys.
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RESULTATS i CONCLUSIONS

Si la candelera plora, l’hivern és fora; 
si la candelera riu, l’hivern és viu.

A l’abril, aigües mil.
Abril, pluges mil.

Per Tots Sants, capes i mocadors grans. 
A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre.
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ÉS L’ABRIL EL MES MÉS PLUJÓS DE L’ANY?
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Les dites més afectades

coincideixen amb l’estiu i

els mesos posteriors, que

és quan més afecta

l’escalfament global.

Tanmateix, en l’actualitat,

els refranys meteorològics

han quedat en desús, sent

utilitzats només en alguns

mitjans de comunicació.

A la candelera hi 
ha més dies de sol que de
pluja, per tant encara
estem en ple hivern, tot i
que la temperatura van
augmentant amb els anys.

Tot i que l’estació 
més plujosa és la tardor,

l’abril és el mes amb la probabilitat
més alta de pluja. Per tant, no es
recullen grans quantitats d’aigua,
però sí durant molts dies.

Tot i el descens de les temperatures
per aquestes dates, en els últims
anys l’estiu s’allarga i l’arribada del
fred s'endarrereix.
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Des dels inicis dels temps, la meteorologia ha impactat sobre la

vida. Inicialment, la humanitat només ha pogut observar el cel

per entendre els fenòmens atmosfèrics i intentar anticipar-se.

Per aquest motiu, les persones que més en depenien, com els

agricultors i els mariners, van anar establint relacions entre les

variacions que s’hi produïen. Una constància en són els refranys

meteorològics, frases curtes molt fàcils de recordar i de

transmetre, que mitjançant aquesta saviesa popular, intentaven

predir el temps atmosfèric.

Però el clima ha anat variant amb els anys. Què passa llavors

amb tota aquesta saviesa popular? El canvi climàtic té alguna

alteració sobre els refranys meteorològics?


