Els grups municipals d’ERC - Arbúcies i la CUP Arbúcies presenten una moció
per minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la
població d'Arbúcies.
A Catalunya, l'any 2017 va ser el cinquè any més càlid des de 1950, només superat
pels anys 2015, 2006, 2014 i 2011. La gran majoria d'anys càlids a Catalunya s'han
donat els últims anys: vuit dels últims deu anys més càlids s'han donat aquest segle,
cinc dels quals han tingut lloc durant l'actual decenni. Més informació en el Butlletí
Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC) del Servei Meteorològic de Catalunya.
La calor excessiva i sostinguda pot tenir conseqüències negatives per la salut i pot
comportar un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més
vulnerables.
Segons el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut
(POCS) els grups de risc en cas d'onada de calor són:
• Gent gran, especialment el grup de més de 75 anys.
• Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, entre
d'altres.).
• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada l'autocura i la
mobilitat.
• Nadons.
Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial,
malalties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat, entre d'altres.
• Persones que reben medicaments diürètics o medicaments que actuen sobre el
sistema nerviós central.
• Persones amb una hidratació insuficient o que realitzen una activitat física intensa.
• Treballadors exposats a ambients calorosos.
La conseqüència més greu és l'anomenat cop de calor. Aquest es dóna quan fallen els
mecanismes de termoregulació i en conseqüència la temperatura corporal no deixa de
pujar, excedint els 40 °C.

En el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya es quantifica que la calor
provoca una mitjana de 300 morts prematures cada any a Catalunya. Aquests
augments de mortalitat es donen en major magnitud durant les onades de calor, amb
dies consecutius de calor extrema.
Malgrat això no cal crear alarmisme i per això totes les autoritats implicades creuen
necessari seguir recomanacions que en molts casos són senzilles i de sentit comú, així
com plantejar accions preventives.
Davant d'aquest possible escenari traslladem al ple el següent:
1. Minimitzar els efectes negatius de les onades de calor sobre la salut de la població
d'Arbúcies especialment dels grups més vulnerables i fer front els seus efectes més
nocius.
2. Coordinar les mesures i els recursos existents al nostre municipi per fer front a la
possible onada de calor, mitjançant l’elaboració d’un pla de prevenció acordat amb el
cos de bombers d’Arbúcies i el grup de protecció civil local.
Per això ERC- Arbúcies i la CUP Arbúcies proposen les següents mesures:
1. Informar a la població d'Arbúcies de l'emissió d'avisos de Situació Meteorològica de
Perill per onada de calor emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2. Informar a la població dels consells que cal adoptar davant d'una situació d'onada
de calor: ràdio, bans municipals, xarxes socials, pàgina web, pantalles municipals, etc.
3. Piscines. Obrir les piscines municipals de manera gratuïta per a nens de fins a 13
anys, per les persones a partir de 65 anys i per dones embarassades durant els dies
d'emergències per onada de calor fins a completar l'aforament màxim, una acció
que es realitza a altres ajuntaments de Catalunya.
4. Des de la regidoria d'Afers socials fer un seguiment més exhaustiu i proper durant
episodis d'onada de calor als col·lectius vulnerables (anteriorment citats).
5. A les oficines de farmàcia es farà un reforç informatiu a la població sobre les
recomanacions per minimitzar els efectes negatius de l'onada de calor.
6. Creu Roja: fer xerrades de prevenció al públic general on facilita consells per
prevenir els efectes de la calor.
7. Mantenir un especial contacte amb les residències geriàtriques per traslladar
recomanacions i informació de l'onada de calor.
8. Als treballadors de l'ajuntament d'Arbúcies que facin tasques a exterior se'ls
facilitarà les eines imprescindibles per minimitzar els efectes de l'onada de calor
mitjançant la dotació de roba adequada i adequant el seu horari de treball a les hores
de menor insolació. En el seu defecte, es canviarà les feines de treball per unes altres
que minimitzin els efectes de l'onada de calor.
Totes aquestes mesures seran adoptades sempre que s'hagi emès pel Servei

Meteorològic de Catalunya un grau de perill alt o molt alt, d'onada de calor, informació
facilitada tant per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
com el propi Servei Meteorològic de Catalunya
L'Ajuntament recomana consultar també les informacions meteorològiques que
s'aniran publicant a la web i als perfils de què disposa l'Ajuntament a les xarxes
socials.
ERC- Arbúcies i la CUP Arbúcies.
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