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METEOROLOGIA

Dormir a 25 graus

també han servit per fer de tap i evi-
tar que a la nit marxés la calor acu-
mulada durant el dia.

Lentament, les temperatures
tendiran a normalitzar-se durant
els dos pròxims dies. Fins diven-
dres encara costarà dormir a la nit,
sobretot a les comarques més prò-
ximes al mar, però a partir de dis-
sabte s’acabarà aquesta situació de
temperatures molt incòmodes,
tant de dia com de nit. Els mapes
del temps fan pensar que una ton-
gada de tempestes a última hora es-
cenificarà el canvi de temps i posa-

La tercera onada de calor està sent la més llarga de totes i ha portat l’Ajuntament de
Barcelona a activar l’alerta. MANOLO GARCÍA

L’onada de calor provoca nits tropicals i enfila la temperatura del mar al nivell més alt dels últims 40 anys

Anàlisi
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Més enllà de cops de
calor i els riscos que
comporta el sol fort
i els 40 graus de la
tarda, l’onada de ca-

lor també està complicant molt dor-
mir a les nits. És un fenomen rela-
tivament habitual a la costa, però les
nits tropicals, les que el termòmetre
no baixa dels 20 graus, no són tan
freqüents a l’interior. La nit de diu-
menge a dilluns, més de cent de les
160 estacions del Meteocat van te-
nir temperatures de més de 20
graus durant tota la nit. La nit de di-
lluns a dimarts en van ser la meitat.
Destaquen algunes dades especta-
culars com la mínima de 27,7 graus
de Margalef, al Priorat, la de 25,7 a
Vinebre, a la Ribera d’Ebre, o la de
26 de l’Observatori Fabra de Barce-
lona, que podria ser perfectament
una màxima d’un dia relativament
normal d’estiu.

La nit de diumenge a dilluns el
termòmetre no va baixar dels 27
graus en tota la nit a l’aeroport del
Prat, i al centre de Barcelona la mí-
nima es va quedar en 26,8. En capi-
tals interiors com Cervera, Lleida o
Tàrrega el termòmetre no va baixar
dels 23 graus en tota la nit, i fins i tot
en alguna capital del Pirineu com
Sort s’ha estat ben a prop de la nit
tropical (19,7). Tot això acompanyat
d’humitats altes que han arribat a
apujar la temperatura de sensació 4
o 5 graus més del que marcava el ter-
mòmetre. Més enllà de l’aire càlid
que ens està afectant aquests dies,
els núvols que han fet acte de pre-
sència en alguns d’aquests indrets

Rècords
Margalef ha
registrat
mínimes de
27,7 graus a la
nit i Barcelona
de 26,8

INCENDIS

Una seixantena d’afectats pels focs de l’Empordà sol·liciten ajudes
mitats, que no tenen assegurança,
han presentat un informe detallat
dels desperfectes i fotografies. Ara
serà el ministeri de l’Interior el que
determinarà si se’ls ofereix algun ti-
pus d’ajuda. El gerent del Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà, Josep Ma-
ria Marcé, no és gaire optimista. “Si
no s’obre una línia d’ajuts, cosa a què
es va comprometre el ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Díaz, se-
rà difícil tenint en compte l’actual
context econòmic”, va assegurar.

De moment aquestes sol·licituds
es destinen a una ordre genèrica que
té l’Estat per a catàstrofes i que no-
més preveu 15.000 euros per casa o
vivenda afectada. Marcé sí que es va
mostrar convençut que les adminis-
tracions locals rebran com a mínim

ELISABET ESCRICHE

GIRONA. Un mes després de l’incen-
di més important dels últims anys a
l’Alt Empordà, que va calcinar prop
de 13.000 hectàrees, el consell co-
marcal va fer arribar ahir a la subde-
legació del govern espanyol les 63
ajudes tramitades de particulars i sis
més d’ajuntaments al ministeri d’In-
terior. D’aquestes ajudes només
s’han quantificat les peticions dels
consistoris, que ascendeixen a
161.731 euros, una xifra que s’ha de
sumar als prop de 600.000 euros que
també han demanat a la Generalitat.

En total el consell va rebre 110
sol·licituds de particulars però no-
més se’n van tramitar 63 perquè la
resta eren per netejar boscos. Els tra-

una part d’aquests ajuts. La Jonque-
ra, Terrades i Agullana són els con-
sistoris que més danys van patir a
causa de les flames.

Els 47 particulars que han estat
exclosos de la tramitació d’ajudes a
l’Estat han estat derivats a altres ad-
ministracions com el mateix consell
comarcal, la Diputació o la Genera-
litat. A més, el gerent del consell va
avançar que part dels diners que
s’estan recaptant en actes solidaris
per als municipis afectats per l’in-
cendi es destinaran a regenerar la
zona boscosa propietat d’aquests
particulars. Dins de les sol·licituds
dels particulars no hi ha els propi-
etaris de les explotacions agrícoles,
ja que han sigut derivats directa-
ment a la Generalitat.

L’incendi de l’Alt Empordà, del qual avui es compleix
un mes, va cremar prop de 13.000 hectàrees. CÈLIA ATSET

rà fi a aquest llarg període de calor
forta. Enmig de rècords de calor de
tot tipus, ahir se’n va produir un de
força curiós: es va mesurar la tem-
peratura del mar més alta dels úl-
tims 40 anys.

Va passar a l’Estartit, on des del
1970 cada setmana religiosament
l’observador Josep Pascual mesura
la temperatura del mar a una milla
de la costa. Ahir, a mig metre de pro-
funditat el termòmetre va marcar
26,1 graus, un rècord absolut que su-
pera l’anterior de 26,0 de l’agost de
l’any 1994. Segons Josep Pascual, el

rècord es deu a una cadena de fac-
tors: hi ajuda el fet que aquest agost
estigui sent molt càlid i amb moltes
hores de sol.

També el poc vent dels últims di-
es ha afavorit que l’aigua càlida s’ha-
gi concentrat a la superfície, i ho
prova el fet que a més profunditat
l’aigua està més freda del normal.
Finalment, un corrent d’aigües de
sud-oest podria haver portat aigua
superficial més càlida del sud du-
rant els últims dies, unes aigües que
podrien haver estat 100 quilòme-
tres més al sud fa ben poc.e

Més de 80
persones ateses
per la calor

El Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) ha atès més de vui-
tanta persones des del dijous 16
d’agost per patologies vinculades
a l’excés de calor, segons va infor-
mar ahir Protecció Civil, que
manté activats els plans d’emer-
gència per risc d’incendis, Info-
cat, i per l’onada de calor, Proci-
cat. Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Barcelona va activar ahir
en fase d’alerta els protocols pre-
vistos en el pla d’actuació per
prevenir els efectes de l’onada de
calor sobre la salut de les perso-
nes. Un dispositiu format per 21
professionals, coordinats pel
Centre d’Urgències i Emergènci-
es Socials de Barcelona (CUESB),
va sortir al carrer per atendre
persones vulnerables, repartir ai-
gua entre persones sense sostre,
informar-los sobre la possibilitat
d’utilitzar els centres d’acolli-
ment climatitzat i acompanyar-
los, si volien, a algun d’aquests
centres.
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