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Primavera seca? Doncs podem afirmar que no, amb 
les dades a la mà, en aquest mateix període, comprès 
entre el novembre del 2004 i l’abril del 2005, la preci-
pitació acumulada va ser de 226 mm, contra els 256 
d’enguany; és clar que mal repartits, si tenim present 
que des del febrer fins al 30 d’abril només han estat 44 
mm. Pel que fa a temperatures, la mínima absoluta del 
període la tenim el 29 de novembre, amb –4,1 ºC, i la 
màxima el 26 d’abril, amb 26,2 ºC; el març enregistra la 
ratxa màxima de vent, amb 96,6 km/h el dia 5, com era 
d’esperar, de tramuntana.
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METEOROLOGIA I SALUT
És cert que els paràmetres meteorològics més coneguts 
que tenen influència en la nostra salut són la temperatura 
i la humitat; però també és evident que els fenòmens 
extrems provoquen riscos diversos, malauradament en 
forma d’accidents.

Quan ens trobem amb situacions de calor o de fred ex-
trems, la mortalitat creix, les malalties cardíaques, per 
exemple, s’agreugen durant les onades de fred.

Si la temperatura corporal baixa de 35 ºC, es produeix 
hipotèrmia, una alteració en la qual l’individu que la pateix 
té les funcions vitals alentides, tremolor generalitzat i se 
sent dèbil. En fases més avançades es presenta somno-
lència, desorientació i pèrdua de consciència.

Si per contra la temperatura del nostre cos comença 
a pujar, es posen en marxa diversos mecanismes de 
defensa: s’inicia una dilatació dels vasos sanguinis de 
la pell; això fa que es torni vermella i que l’escalfor de 
la part mes intensa del cos es desplaci cap a les zones 
perifèriques, al mateix temps que les glàndules de la 
suor es posen en marxa.

Amb la humitat ens trobem amb casos curiosos: en 
temps fred aquesta fa augmentar la sensació de fredor 
i, en el cas contrari, de calor combinada amb una alta 
humitat, és quan passem a parlar de l’índex de xafogor. 
Aquest paràmetre es va descriure per primer cop al Ca-
nadà, però actualment s’accepta per l’Organització Me-
teorològica Mundial, ens dóna una idea de la temperatura 
que percebem d’acord amb la temperatura de l’aire i la 
humitat relativa (si l’aire és en repòs); així, doncs, en els 
climes més xafogosos el risc de patir un cop de calor és 
més alt, ja que la suor no es pot evaporar amb normalitat 
i no realitza la seva funció, que és utilitzar la calor corporal 
de l’individu per a transformar-se en vapor.

La llum del sol conté raigs infrarojos, que proporcionen 
energia calorífica, com també l’anomenada llum blanca 
i els raigs ultraviolats, que tot i ser els més energètics 
no són visibles pels nostres ulls i ens poden causar 
alteracions a la pell.

Un fenomen probablement menys conegut és el mal 
d’altura; es deu al fet que la gravetat terrestre fa que la 
quantitat d’aire existent per unitat de volum no estigui 
repartida uniformement per tot el gruix de l’atmosfera. 
A mesura que pugem a una muntanya, per exemple, 
aquesta quantitat d’aire va disminuint; la pressió at-
mosfèrica també disminueix mentre anem ascendint, 
de manera que, inspirant el mateix volum d’aire, la 
quantitat d’oxigen que poden captar els nostres pulmons 
és menor, cosa que causa dificultats per a respirar i un 
augment de la freqüència cardíaca.

Com veieu, hi ha un gran nombre de variables que ens 
envolten i ens afecten, a nosaltres en una mesura i a la 
nostra terra en una altra.
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