
 
 
MOCIÓ RELATIVA A MESURES DAVANT EPISODIS DE CALOR I NTENSA 
 
Durant aquest darrer estiu hem patit una de les onades de calor més importants, afectant 
no només la nostra ciutat, sinó que ha estat generalitzada a tot el territori català i de l’estat 
espanyol.  
 
Aquesta situació, ha fet que les ciutats i pobles hagin adoptat mesures extraordinàries, per tal de 
pal·liar els efectes de les altes temperatures i donar millor benestar a la ciutadania, evitant 
possibles incidents de salut. 
Aquestes mesures extraordinàries han estat diverses, i n’enumerem algunes: posar a disposició 
de veïns i veïnes més espais públics d’aigua: piscines, fonts; i/o ampliar-ne horaris; fer difusió de 
consells i recomanacions a la ciutadania davant la calor; instal·lació de tendals a la via pública per 
crear ombres i reduir la sensació de calor; distribució d’aigua gratuïta en esdeveniments populars, 
ampliar horaris d’equipaments municipals amb refrigeració, etc. 
 
 
Aquestes actuacions i accions, en alguns casos estan recollides dins d’un Protocol d’actuació 
municipal per onada de calor. Aquest protocol té com a objectiu minimitzar els efectes negatius 
que una situació de temperatures molt elevades pot tenir sobre la població, especialment en els 
grups considerats de més risc (infants i gent gran). 
La seva aplicació requereix la coordinació de diversos serveis municipals i entitats socials: des de 
Salut i Consum, Benestar Social, Policia Local, fins a Protecció Civil, Creu Roja, passant pels 
equipaments sanitaris o l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 

Entenem que la coordinació d’aquests serveis i entitats, permet treballar amb llistes unificades de 
les persones més vulnerables o fràgils, i establir un pla d’actuació amb mesures de suport 
adreçades especialment a aquests col·lectius. 

 
Dins d’aquest pla d’actuació, s’hi poden incorporar les mesures que abans s’han enumerat, i així 
tenir preparada la ciutat per aquestes condicions climatològiques extraordinàries.  
Per això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
1. Aprovar un Pla d’actuació Municipal per prevenir els efectes d’episodis de calor intensa, amb 
participació dels diferents serveis municipals i entitats socials. 
 
2. Establir que en el pla d’actuació s’hi incorporaran mesures de diferent tipus, atenent a les 
necessitats de prevenció de la salut, en àmbit de les persones, de la via pública i dels 
equipaments municipals, i en aquest sentit considerar les següents: posar a disposició de la 
ciutadania més espais públics d’aigua: piscines, fonts; i/o ampliar-ne horaris; fer difusió de 
consells i recomanacions a la ciutadania davant la calor; instal·lació de tendals a la via pública per 
crear ombres en espais on no n’hi ha, i reduir la sensació de calor, i ampliar horaris d’equipaments 
municipals amb refrigeració, entre d’altres. 
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