COMUNICAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D’ALERTA DEL PROCICAT PER ONADA
DE CALOR

Es comunica que es manté activat el PROCICAT per onada de calor en fase d'Alerta
d’acord amb la previsió de calor del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per
avui diumenge dia 21 i demà dilluns dia 22 d’agost.
Els municipis interiors de les comarques de l’Alt i Baix Empordà en el dia d’avui es
veuen afectats amb grau de possible.

Avís de situació meteorològica de risc per Onada de Calor
Previsió pel diumenge 21 de agost de 2011
Nivell 2
[ Nivell 1: Situació de risc Nivell 2: Situació d'alt risc ]
Comunicat emès el diumenge 21 de agost de 2011 a les 07:15 T.U.

Superació del llindar: temperatura màxima superior al percentil 98 de les
màximes diàries del període d’estiu durant tres dies consecutius o més
Grau de probabilitat (més del 70%: molt probable / entre el 30% i el 70%:
probable / entre el 10% i el 30%: possible) de superació del llindar i comarques
afectades en cada període:
Període de 14 a 20 hores (12 a 18 T.U.)
Molt Probable:
Probable: Alt Urgell, Bages, Berguedà, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pla
d'Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell
Possible: Alt Empordà, Alta Ribagorça, Anoia, Baix Empordà, Cerdanya, Conca
de Barberà, Garrotxa, Gironès, Osona, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Priorat,
Ribera d'Ebre, Ripollès, Selva, Terra Alta, Vall d'Aran, Vallès Occidental, Vallès
Oriental
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Avís de situació meteorològica de risc per Onada de Calor
Previsió pel dilluns 22 de agost de 2011
Nivell 2
[ Nivell 1: Situació de risc Nivell 2: Situació d'alt risc ]
Comunicat emès el diumenge 21 de agost de 2011 a les 07:15 T.U.

Superació del llindar: temperatura màxima superior al percentil 98 de les
màximes diàries del període d’estiu durant tres dies consecutius o més
Grau de probabilitat (més del 70%: molt probable / entre el 30% i el 70%:
probable / entre el 10% i el 30%: possible) de superació del llindar i comarques
afectades en cada període:
Període de 14 a 20 hores (12 a 18 T.U.)
Molt Probable:
Probable:
Possible: Alt Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra,
Segrià, Solsonès, Urgell

Actuacions importants a realitzar per part dels municipis:
1. Comuniqueu als ciutadans del vostre municipi la necessitat que els seus familiars,
amics, veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat es protegeixin dels efectes del
sol i del calor, que s’hidratin, s’estiguin o es desplacin si cal a llocs refrigerats.
2. En el cas que sigui possible el bany en el vostre municipi en zones no
autoritzades i perilloses (canals, pantans, etc.) vetlleu perquè s’informi al ciutadà
dels perills. Si possible desaconselleu aquests banys.
3. Si la situació de l’onada de calor produís efectes negatius a la salut de les
persones, podria ser necessari habilitar llocs condicionats en el vostre municipi o en
d’altres propers. Valoreu d’idoneïtat al vostre municipi, les dificultats logístiques que
pugueu tenir per fer aquests trasllats a través de familiars o directament.
Recordeu que el CECAT està a la vostra disposició per donar-vos suport a la
gestió d’aquest episodi tan per telèfon com per xarxa RESCAT.
4. Valoreu el risc associat a activitats amb múltiples concurrències, esportives, etc. a
l’aire lliure, previstes per aquest cap de setmana. Si fos necessari, valoreu la
possibilitat de realitzar-les en hores de menys calor o en últim extrem anul·lar-les.
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Consells a la població:
· A casa, controleu la temperatura
- Tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol i obriu les finestres
durant la nit, per refrescar la casa.
- Estigueu-vos a les habitacions més fresques i feu servir algun tipus de
climatització per refrescar l’ambient (ventiladors, aire condicionat...). Si no
teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs
climatitzats (centres comercials, cinemes...).
- Preneu dutxes fresques amb freqüència.
· Al carrer, eviteu el sol directe
- Porteu una gorra o un barret i poseu-vos roba lleugera, de colors clars i que
no sigui ajustada.
- Eviteu sortir al migdia, procureu caminar per l’ombra i descanseu en llocs
frescos del carrer o en espais tancats climatitzats.
- Eviteu al màxim els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi
deixeu els infants amb les finestres tancades.
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
- Eviteu les activitats físiques intenses a les hores de més calor.
- Beveu molta aigua i sucs de fruita, encara que no tingueu set.
- No prengueu begudes alcohòliques i eviteu els menjars molt calents i molt
calòrics.
Recordeu el número de Sanitat Respon, on us poden atendre diàriament, durant les
24 hores.
En aquests moments es troben mobilitzats els grups actuants, que estan treballant
per minimitzar la situació d’emergència.
S’emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el
desenvolupament de la situació d’emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el
terminal.
Barcelona, diumenge, 21 agost 2011
10:30 h
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