COMUNICAT D'ACTIVACIÓ DEL PROCICAT EN FASE D'ALERTA PER ONADA DE
FRED
Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic
de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, correspon activar
en ALERTA el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per Onada de fred.
Les previsions indiquen que la temperatura mínima extrema es superarà durant avui, demà i
diumenge a gran part del territori català, excepte extrem sud, litoral de Tarragona i extrem
nord on les temperatures no superaran el llindar d'avís.
La sensació tèrmica de fred augmentarà a la zona del Pirineu i Prepirineu a causa del fort
vent que bufarà dissabte sobretot a cotes altes i mitjanes.
Els municipis de Barcelona, Tarragona i Sant Cugat han comunicat l'activació dels seus
procediments per la protecció de persones més vulnerables durant aquest episodi de fred.
Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure i també a les festes de Carnestoltes
que es realitzin a l'exterior, sobretot les que tenen vehicles de tracció que es desplacen per
carrers amb possibilitat de glaçades.
El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la
temperatura mínima diària de cada municipi establerta pel percentil 2.
El percentil 2 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa
per sota el 2% de les temperatures mínimes diàries més baixes de la sèrie estudiada (que
correspon al període de desembre a març entre els anys 2007 i 2016). Per tant, només el 2%
de dies de tota la mostra la temperatura mínima en els mesos més freds ha estat inferior a
aquest valor.
Consulteu aquí el valor del percentil 2 del vostre municipi:
Taula del percentil 2 de la temperatura màxima per municipis

Recomanacions generals per fred

1. Tingueu previstos llocs o sales amb calefacció en cas que sigui necessari el seu ús.
2. Identifiqueu les persones més vulnerables i els grups de risc:
- Nadons, gent gran i persones amb malalties cardiorespiratòries.
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat.
- Persones sense llar.
- Persones grans sense xarxa social i/o amb pocs recursos.
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3. Recomaneu als ciutadans que tinguin cura dels familiars i veïns majors de 75 anys que
viuen sols o estiguin en una situació de vulnerabilitat.
4. Activeu el Pla d’Actuació Municipal en cas Qque considereu que sigui necessari.

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

- Predicció i SMP: http://www.meteo.cat/prediccio/general
- Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal
- Consells d’autoprotecció per a la població: interior.gencat.cat/onadadefred

Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups vinculats.
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, divendres 9 febrer 2018
12:28
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S'adjunten a continuació els mapes de perill per aquest episodi
Mapa Perill - Meteor: Fred (Data Emissió:09/02/2018 08:35)
Dia: 10/02/2018
De 0 a 6 hores

De 6 a 12 hores

Dia: 11/02/2018
De 0 a 6 hores
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