AVÍS DE SITUACIÓ DE RISC PER CALOR
Es comunica que d’acord amb la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya
entre dimarts 26 de juny i divendres 29 de juny de 2012 es preveu un episodi d’onada de
calor que afectarà tot Catalunya, però especialment la zona interior. Per aquest motiu, es
recomana als municipis que reforcin les mesures de prevenció pel que fa al risc d’incendi
forestal i a la protecció dels elements més vulnerables ( gent gran, nadons, malalts crònics...)
i que se segueixin els consell recomanats en els següents enllaços:
-

Informació sobre el cop de calor:

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.860e901bf7168d2c8bd97260b0c0e
1a0/?
vgnextoid=380c9952e35fc210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=380c9952e3
5fc210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
-

Informació sobre la hidratació en la gent gran:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/gentgran/gentgranhidr.pdf
Pel que fa a demà 26 de juny l’episodi de calor es concretarà de la manera següent:
Avís de situació meteorològica de risc per Calor
Previsió pel dimarts 26 de juny de 2012
Nivell 1
[ Nivell 1: Situació de risc Nivell 2: Situació d'alt risc ]
Comunicat emès el dilluns 25 de juny de 2012 a les 09:30 T.U.

Superació del llindar: temperatura màxima
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, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues,
Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès, Segarra, Segrià,
Solsonès, Terra Alta, Urgell, Vall d'Aran

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats.
La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense
necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període
meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova
comunicació.
Cal recordar que l'avís no comporta l'activació de cap pla d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.
Barcelona, dilluns, 25 juny 2012
13:10:52 h
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