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A l'estiu, sortides segures a la platja
Durant la temporada d'estiu, són moltes les entitats de lleure que fan colònies i
excursions a la platja. Per això, és important conèixer els consells de seguretat
per gaudir d'una bona estada.
En temporada de bany aneu a platges vigilades, consulteu els rètols informatius i localitzeu el
personal de vigilància. És molt important que
consulteu l'estat de la bandera abans de ficar-vos a
l'aigua.
Com en anys anteriors, es pot consultar el visor de platges a la pàgina web
, que difon en temps
real l'estat de les platges i permet als ciutadans escollir-ne de vigilades i saber quina bandera hi
oneja en tot moment (bany segur o no), a més també disposa d'informació de serveis i
equipaments. El web s'alimenta de les dades que faciliten els municipis diàriament itambé es
difondrà el color de la bandera a les plataformes digitals dels principals diaris i al bàner del canal de
televisió 324.
A més, el Servei Meteorològic de Catalunya posa en marxa l'espai de Predicció per a les platges i
esports nàutics, que es podrà consultar al web de
www.meteo.cat, pensat per donar resposta a les
necessitats de qualsevol ciutadà que vulgui informació meteorològica i marítima per fer activitats a
l'aire lliure a la frontera entre el Mar Mediterrani i la costa de Catalunya.
Es tracta d'una predicció específica que substituirà l'actual apartat de Predicció marítima i millora en la
precisió temporal i espacial, alhora que s'introduirà la previsió de noves variables meteorològiques i
marítimes. Aquesta informació prové d'una predicció automàtica a partir de models meteorològics
estadístics. Aquest nou producte es podrà consultar a la següent adreça:
www.meteo.cat/prediccio/platges i s'actualitzarà diàriament al voltant de les 8 h.
A la pàgina es podrà veure un mapa dinàmic de Catalunya, amb símbols previstos d'estat del cel,
onatge i vent per diferents zones de la costa cada 6 hores a dos dies vista. Si es passeja el
punter del ratolí per damunt de la costa, es pot consultar la informació de cada platja
individualment. Un cop es faci un zoom del mapa apareixeran les diferents platges catalanes
identificades amb un marcador i amb més claredat. Fent un clic a la platja escollida s'accedirà a la
informació detallada de predicció meteorològica i marítima.
Novetats a l'apli PlatgesCat
El Departament de Territori i Sostenibilitat ofereix una altra eina d'informació sobre les platges;
l'apli PlatgesCat, que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va engegar l'estiu passat i que
enguany donarà informació, en 7 idiomes, sobre 300 platges catalanes, 25 més. Aquesta aplicació
inclou dades com la previsió de la qualitat sanitària de l'aigua (informació pionera respecte altres
APP), la temperatura de l'aigua o els serveis de les platges, entre d'altres.
A més d'incorporar noves platges, PlatgesCat ofereix dades actualitzades tant de les platges
com dels punts d'interès associats i recull informació de les platges i de les pàgines més
consultades. Així mateix, s'han actualitzat tecnològicament diversos components de l'app per a
totes les versions. Durant l'estiu de 2014, aquest apli va tenir 12.600 descàrregues i 74.000
accessos, amb una mitjana de 1.000 visualitzacions diàries.
També podeu consultar informació actualitzada al compte de Twitter@emergenciescat i al
Facebookemergenciescat.
Potser us interessa: Especial colònies d'estiu
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