
 
 

 

 
 

 
 

BAN MUNICIPAL 11 D’AGOST DE 2021 - ALERTA PER ONADA DE CALOR 
 
 

Avui dimecres s’inicia un episodi de temperatures màximes extremes que s’allargarà 
fins diumenge. 
 
Des de la Generalitat de Catalunya informen que Protecció Civil ha activat el pla 
PROCICAT per onada de calor davant les previsions meteorològiques emeses pel Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

L’arribada d’una massa d’aire saharià crearà unes condicions meteorològiques com les 
que han afavorit els incendis forestals a altres països mediterranis, com Turquia i 
Grècia. Catalunya no pateix una onada d’aire calent d’aquestes característiques des de 
l’any 2003. 

Elevat risc d’incendi forestal 

L’episodi de calor extrema anirà acompanyat d’humitats relatives molt baixes que 
faran augmentar el risc d'incendi forestal en els propers dies a tot Catalunya. Protecció 
Civil ha emès una Prealerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals 
(INFOCAT). 

La Policia Local d’Arbúcies i els equips locals de Protecció Civil, Bombers i ADF estaran 
activats per tal de fer tasques preventives i de detecció de foc 

Crida a la prudència 

L’Ajuntament d’Arbúcies crida a la prudència de la ciutadania a l'hora d'accedir a 
l'àmbit forestal: 

• Eviteu anar al bosc mentre duri l’onada de calor. 

• Recordeu que està prohibit encendre qualsevol tipus de foc. 

• No llenceu cap burilla a terra, ni caminant ni des del vehicle, encara que sembli 
apagada.  

• Si aneu al medi natural amb vehicle particular, aparqueu als espais habilitats.  

• Deixeu lliures les vies d’accés perquè hi puguin circular els vehicles d’emergència si 
fos necessari.  

• No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades i no llanceu coets ni petards en 
urbanitzacions envoltades per bosc.  

• Si detecteu una columna de fum truqueu immediatament al 112. 

 



 
 

 

 
 

Consells d’autoprotecció davant de l'onada de calor 

• Cal que us hidrateu molt sovint. Beveu força aigua i eviteu beure alcohol i fer 
àpats copiosos. 

• Eviteu sortir al carrer en les hores de màxima insolació. 

• Porteu gorra o un barret 

• Si treballeu a l’aire lliure, cobriu-vos el cap amb una gorra i beveu més aigua de 
l’habitual. 

• Si sortiu a fer esport com córrer o anar en bicicleta, ho feu en les hores de 
menys calor, a primera hora del matí o al vespre. 

• Procureu caminar per l’ombra, estar sota el para-sol quan sigueu a la platja i 
descanseu en llocs frescos 

• Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més 
pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s’hidratin sovint. Cal tenir en 
compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara 
que s’estiguin deshidratant. 

• Si no disposeu de ventilador o aire condicionat a casa, una bona solució és 
passar al menys un parell d’hores en un indret com un centre comercial o un 
equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. 

• Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a 
familiars o persones grans que visquin soles per assegurar-se que s’hidraten i 
segueixen els consells davant les temperatures elevades. 
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