
 
 
  
 

La plataforma de Pronòstic d’Huracans Estacionals publica les previsions finals per al 2017 
 

Barcelona –31 de juliol de 2017 –La temporada d'huracans a l'Atlàntic està a punt de començar (normalment s’inicia al voltant 

de l’1 d'agost) i les previsions recollides per la pàgina web de Pronòstic d’Huracans Estacionals (Seasonal Hurricane Predictions 

website ) anuncia una temporada d'huracans força activa: 14 ciclons tropicals, 7 dels quals passaran a ser huracans i 3 esdevindran 

grans huracans (categoria 3 o superior). Aquesta última previsió preveu una intensitat d’huracans superior a la que s’anunciava en 

la previsió inicial del juny, que preveia una activitat  més propera a la mitjana. Es preveu, doncs, una activitat d'huracans més alta, 

ja que el desenvolupament potencial del Niño, generalment desfavorable per al desenvolupament dels huracans, sembla ser 

menys probable que mesos enrere. El pronòstic també mostra una major activitat que la mitjana històrica des de 1966, que està 

establerta en 6 huracans. 

 

La plataforma Seasonal Hurricane Predictions és un projecte dirigit pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional 

de Supercomputación (BSC-CNS) i la Colorado State University, en associació amb XL Catlin, i és la primera plataforma en 

agregar pronòstics de tots els centres especialitzats en previsió d'huracans a l'Atlàntic. Per realitzar la seva predicció, es 

basa en dades de 21 entitats diferents (5 més que el 2016), ubicades en tres continents diferents. El projecte es va llançar 

l'agost de 2016, amb l'objectiu de millorar la comprensió sobre la variabilitat dels huracans entre la comunitat científica i 

el públic general. La previsió de l'any passat va predir correctament el nombre total de tempestes (15), mentre que la 

previsió del nombre total d'huracans es va sobreestimar lleugerament (8 pronosticats, 7 reals) i  es va subestimar la 

quantitat total d’huracans de major magnitud (3 pronosticats, 4 reals). 

 

La pàgina web del projecte es va desenvolupar en col·laboració amb el dissenyador gràfic Iskiam Jara i va ser anomenada 

Site of the Day  (Lloc web del dia) per Design Nominees. També va ser nominada als guardons Lloyd's Market Innovation 

Awards el 2016. 
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