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❘ LLEIDA ❘ Som realment a la tar-
dor? El calendari diu que sí, pe-
rò les temperatures estan lluny
del que haurien de ser en unmes
d’octubre i als carrers dels mu-
nicipis lleidatans manen més les
samarretes de màniga curta i les
sandàlies que les jaquetes i els
paraigües, malgrat les gotes cai-
gudes ahir. La culpa és “d’una
bossa d’aire calent que fa que
l’anticicló no acabi d’anar-se’n i
de núvols nocturns que no dei-
xen que la temperatura baixi”,
explica OleguerVilella, de l’ob-
servatori meteorològic de Llei-
da. Són precisament dades
d’aquesta estació de l’Agència
Estatal de Meteorologia les que
demostren que l’octubre està
sent més tropical que tardoral,
ambmàximes de fins a 33 graus
a Lleida ciutat el dia 2 passat.A
més, durant 17 dels primers 22
dies del mes s’han superat els 25
graus i les mínimes només han
baixat dels 13 en poc més d’una
setmana. De tot això, se’n deri-
va que la temperatura mitjana
registrada sigui de 18 graus, per
sobre dels 16,9 de mitjana his-
tòrica d’aquest mes dels últims
73 anys. En cas d’acabar així, se
situaria com el tercer octubre
més càlid, encara que no es des-
carta que pugui superar el que
té el rècord, el del 1968 amb una
mitjana de 18,5 graus. Fora de
la capital lleidatana la calor no
ha sigut per a menys. Bé ho sa-
ben, per exemple, aVielha, on
divendres passat van assolir els
25 graus de màxima; al Pont de
Suert, amb 27,5 graus registrats
el 2 d’octubre; o a Sort, amb
25,8 graus també divendres.
“Durant molts dies les màximes
i les mínimes han estat per so-
bre de la mitjana d’un mes d’oc-
tubre”, apunta Marc Prohom,
cap de l’àrea de climatologia del
Servei Meteorològic de Catalu-
nya.També demostren aquest
inici de tardor atípica les escas-
ses precipitacions.A Lleida ciu-
tat s’han acumulat 6,6 litres per
metre quadrat, quan l’habitual
són 40.

“L’estabilitat podria durar fins
a principis de novembre”, reco-
neixVilella.Amb tot, la previsió
és que les temperatures es man-
tinguin o baixin una mica el dia
d’avui, però que tornin a pujar
demà, amb els cels clars després
de les pluges que van caure ahir,
jornada en què també es van re-
gistrar en alta muntanya al Piri-
neu ratxes de vent de fins a 113
km/h.

Un octubre enmàniga curta
Lleida registra unamitjana de 18 graus aquest mes, que seria el tercer més calorós en 73 anys per
sobre de la mitjana històrica de 16,9 || Ha plogut sis vegadesmenys de l’habitual
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Els canvis de temps disparen els refredats
❘ LLEIDA ❘ Passar del fred de prime-
ra hora del matí a la calor del
migdia, entrar i sortir d’edificis
amb aire condicionat, tornar a
la calor del carrer i patir en les
pròpies carns la fresca de la nit
és sinònim inevitable de refre-
dat. Luis Manuel Marco, direc-
tor del CAP Balàfia de Lleida,
explica que en aquesta època de
l’any augmenten considerable-
ment les consultes per refredats,
tant en adults com en pediatria.
“No anem preparats per als can-
vis de temps, portem poca roba,
els virus ataquen i provoquen

refredats, la majoria banals”,
afirma. Segons Marco, el millor
per evitar-los i combatre els
símptomes és abrigar-se al ma-
tí i a la nit, beure líquids abun-
dants, com el suc de taronja, i
calmar les molèsties amb para-
cetamol i ibuprofè.

“Hi ha més refredats ara a la
tardor, quan passem de la ca-
lor al fred, que a la primavera,
quan són pitjors les al·lèrgies”,
explica i afegeix que els antibi-
òtics únicament es recepten en
casos concrets de pacients de
risc.La congestió nasal, un dels símptomes del refredat.

LLEONARD DELSHAMS

Castanyes amb temperatures estiuenques. “No recordo un octubre tan calorós com aquest”, assegurava ahir Joaquín García, venedor de castanyes
que serà fins al 12 de gener a l’Eix Comercial. Reconeix que les castanyes vénen més de gust amb el fred, però que el bon temps trau la gent al carrer.

ÒSCAR MIRÓN

COMPARATIVADETEMPERATURESAL’OCTUBRE2012/2013

Dia 1 31,7 16,4 21,8 8,8

Dia 2 33 17,2 23,3 6,2

Dia 3 26,4 20 26,2 8

Dia 4 26,4 15,4 26,6 11

Dia 5 25,3 13,4 28,6 11,7

Dia 6 25,6 13,6 28,5 10,6

Dia 7 25,1 10,6 29,4 14,8

Dia 8 25,7 10,6 30,2 14

Dia 9 24,4 10,7 29,6 14,1

Dia 10 24,5 10,6 27,4 14,7

Dia 11 20,1 8,3 23,9 15,7

OCTUBRE 2013

MÀX. MÍN.

2012

MÀX. MÍN.

Dia 12 20,8 7 22,4 12,3

Dia 13 25,4 7,2 20,8 9,3

Dia 14 23,8 9,3 20,5 7

Dia 15 23,6 13,9 19,2 7,3

Dia 16 28 13,7 19,6 5,5

Dia 17 25,1 12,1 23,7 8,3

Dia 18 29,8 15,2 25,6 15,9

Dia 19 26,1 14,4 23,9 18,8

Dia 20 28,4 15,5 24,7 14,3

Dia 21 27,3 15,2 20,5 13,9

Dia 22 24,2 14,8 21,5 10,9Ivars d’Urgell va vorejar ahir els 29ºC en plena tardor.
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OCTUBRE 2013

MÀX. MÍN.
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MÀX. MÍN.


