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Per què es excepcional l’huracà Sandy? 

Per les seves dimensions en quan a extensió, per les regions on esta previst que doni impactes 
molt greus a Estats Units al trobar-se amb una pertorbació continental, i perquè ha donat i està 
donant vents sostinguts amb més de 120 km/h en una regió molt extensa, associats a forts 
onatges i a pluges molt fortes i continuades afectant a una extensa regió. 

 

Quina era la situació abans de tocar terra? 

A les 11 del matí hora local (15 UTC) tenia una pressió de 943 hPa, avançava a uns 30 km/h i el 
vent superava els 130 km/h a una extensa regió.  

 

S’espera que arrivi a tenir un tamany i intensitat unusuals. Actualment es troba en el nivell 1 de 
l’escala de Saffir-Simpson  



 

 

Imatge satèl·lit  huracà Sandy al apropar-se a les costes de Virginia i Washington 

 

Quan es va formar l’huracà Sandy? 

El NHC (National Hurricane Center) comença el seguiment d’aquest sistema quan encara és una 
‘ona tropical’ el 21 d’octubre. El 22 es transforma en Depressió Tropical; i el mateix dia, en 
Tempesta Tropical.  Dimecres 24 es converteix en Huracà de Categoria 1. El 25 passa a categoría 2 
(impacta Jamaica, Cuba, Haití i Puerto-Rico amb categoría 1-2, depenent del lloc). El 26 baixa a 
Huracà de Categoria 1.  I desde llavors es va mantenint, més o menys, fins arribar a ahir-avui, que 
comença a interactuar amb un ‘tàlveg’ polar que l’enforteix,  però també li fa perdre 
característiques tropicals. 

 



On es va formar? 

Es formà al Carib Central, davant de les costes de Colòmbia i Veneçuela. 

 

Per què s’ha produït un huracà a una latitud superior a la normal? 

Aquest sistema ja fou huracà al Carib. I de tota manera segueix una de les rutes típiques 
d’evolució dels huracans a aquella zona (inusual és el gir cap a l’oest que fa que s’endinsi a terra ja 
que normalment segueixen un recorregut paral·lel a la corrent del Golf fins que s’incorporen a la 
circulació general atlàntica).  

 

Què és el que està mantenint i alimentant la forta intensitat? 

Ara mateix (i les pròximes hores) l’enfortiment provindrà de la seva interacció amb una invasió 
d’aire polar (tàlveg) que hi ha sobre el continent, el que afavorirà la inestabilitat i la generació de 
fortes pluges atesa l’elevada quantitat d’aigua (en les seves tres fases) aportada pel sistema de 
núvols del propi huracà. 

 



 

 



 

 

Què és el que farà que plogui tant? 

La interacció anterior i el fet que impacte perpendicularment a la costa, endinsant-se a l’interior 
del nord-est dels EEUU. El fet que s’uneixin tots aquests factors fa que se l’anomeni també la 
‘tempesta perfecta’. 

A conseqüència de la interacció anterior s’ha format un front quasiestacionari en el sector Oest de 
l’huracà que està donant fortes pluges. S’espera que les pluges arribin a superar els 250 mm en 5 
dies sobre Virginia i Pensilvania . 

 



 

Com està previst que evolucioni? 

S’espera que avanci per l’interior de EEUU donant fortes pluges. Tanmateix deixarà de ser 
considerat com huracà i passarà a ser considerat depressió post tropical, amb vents sostinguts 
entre 62  i 120 km/h. 

 

 

Zoomed-in HPC Precipitation Forecasts  
 

Day 1 (29 octubre) Day 2 

  

Day 3 Day 1-2 
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Day 1-3 Day 1-5 
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Quines previsions d’impactes hi ha? 

Es preveu que pot tenir impactes pitjors que el Katrina. Fortes mesures preventives. Tancats els 
transports urbans a Nova York i els trens per evitar moviment de la població i l’anada a les escoles 
i oficines. 1,2 milions d’estudiants no aniràn a classe i es tanquen fins i tot oficines de diaris com el 
TheWall Street. Les mesures afecten als estats de Washington, Connecticut, Pensilvania y Nueva 
Jersey, Nueva York y Massachusetts. A Nova York s’espera evacuar més de 300.000 persones. 

L’huracà Sandy ja ha deixat 11 morts a Cuba, 44 a Haití i 1 a Jamaica 
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NWS Warnings and Advisories on this map become active links to IWIN products (below): 
A new browser window will open to display these text products.  

Convective/Tropical 
Weather Flooding Winter Weather Non-Precipitation 

 

Tornado Watch 
Tornado Warning* 
Severe Thunderstorm Watch 
Severe Thunderstorm Warning* 
Hurricane Watch 
Hurricane Warning 
Tropical Storm Watch 
Tropical Storm Warning 
 

Flash Flood Watch 
Flash Flood Warning* 
Coastal/Flood Watch 
Coastal/Flood Warning 
Small Stream Flood 
Advisory 
 

Blizzard Warning 
Winter Storm Watch 
Winter Storm Warning 
Snow Advisory 
Freezing Rain Advisory 
Ice Storm Warning 
Winter Weather 
Advisory 
 

High Wind Warning or 
Advisory 
 

Quina és l’estació d’huracans a l’Atlàntic Nord? 

De l’1 de juny al 30 de novembre. 

 

Quants n’hi solen haver a l’any? 

Una mitjana de 6.  

 

Quants a aquella latitud? 

Gairebé cada any sol haver-hi algun sistema (Tempesta Tropical o Huracà) que afecta aquestes 
latituds. De vegades fins i tot dos. L’agost de 2011, sense anar més lluny, l’huracà Irene (categoria 
1) va afectar i posar en alerta una zona molt similar a la que ens ateny.  

Allò que fa especial aquesta situació és la conjunció de condicions perquè Sandy pugui extreure la 
màxima energia de la massa polar i el seu impacte perpendicular a la costa. El darrer fenomen de 
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característiques similars que es donà a aquesta zona fou l’any 1991. Se l’anomenà la ‘Tempesta 
Perfecta’ i, com a curiositat, donà lloc a un llibre i una pel·lícula.  

 

Quina categoria màxima prevista?  

Ara mateix parlar de categories és difícil perquè l’escala anterior aplica a sistemes tropicals i 
aquest està deixant de ser-ho. Quan va començar a interactuar era un fort huracà de categoria 1 
(de tota manera després de l’enfortiment els vents poden ser fins i tot com d’un de categoria 2).  

  

Quin diàmetre màxim ha assolit? 

S’estima que uns 1500km aproximadament. 

 

Conseqüències fins a les 9.30 del matí: 

Al menys hi ha 16 víctimes mortals entre els Estats Units i Canadà. 

Uns 7 milions d’usuaris s’han quedat sense llum a 11 estats diferents, alhora hi ha 23 estats 
paralitzats ens situació d’emergència i en moltes zones tot apunta a que estiguin 24h més 
paralitzades.  

Aquesta matinada les trucades en els moments de màxima intensitat de l’huracà, el centre 
d’emergències de Nova York ha comptat 20.000 trucades en una hora.  

El metro de Nova York romandrà, al menys fins d’aquí 4 dies, tancat ja que està inundat. 

Aquesta inundació està essent record històric a la ciutat de Nova York, amb certes zones amb 4 
metres d’altitud inundades, superant així les històriques inundacions de 1821. 

En resum, hi ha més de 60 milions de persones afectades en 23 estats completament paralitzats. 

 

Informació recopilada de: 324.cat, lavanguardia.es, ara.cat 



Sabeu què? 

Ja estan proposats els noms dels huracans fins a 2017? Van en ordre alfabètic cada any. El 
següent que es produeixi aquest any es dirà Tony 

 

Annex. Escala Saffir-Simpson (font: NHC).  

Category Sustained Winds Types of Damage Due to Hurricane Winds 

1 
74-95 mph 
64-82 kt 
119-153 km/h 

Very dangerous winds will produce some damage: Well-
constructed frame homes could have damage to roof, shingles, 
vinyl siding and gutters. Large branches of trees will snap and 
shallowly rooted trees may be toppled. Extensive damage to 
power lines and poles likely will result in power outages that 
could last a few to several days. 

2 
96-110 mph 
83-95 kt 
154-177 km/h 

Extremely dangerous winds will cause extensive 
damage: Well-constructed frame homes could sustain major roof 
and siding damage. Many shallowly rooted trees will be snapped 
or uprooted and block numerous roads. Near-total power loss is 
expected with outages that could last from several days to 
weeks. 

3 
(major) 

111-129 mph 
96-112 kt 
178-208 km/h 

Devastating damage will occur: Well-built framed homes may 
incur major damage or removal of roof decking and gable ends. 
Many trees will be snapped or uprooted, blocking numerous 
roads. Electricity and water will be unavailable for several days to 
weeks after the storm passes. 

4 
(major) 

130-156 mph 
113-136 kt 
209-251 km/h 

Catastrophic damage will occur: Well-built framed homes can 
sustain severe damage with loss of most of the roof structure 
and/or some exterior walls. Most trees will be snapped or 
uprooted and power poles downed. Fallen trees and power poles 
will isolate residential areas. Power outages will last weeks to 
possibly months. Most of the area will be uninhabitable for weeks 
or months. 

5 
(major) 

157 mph or higher 
137 kt or higher 
252 km/h or higher 

Catastrophic damage will occur: A high percentage of framed 
homes will be destroyed, with total roof failure and wall collapse. 
Fallen trees and power poles will isolate residential areas. Power 
outages will last for weeks to possibly months. Most of the area 
will be uninhabitable for weeks or months. 

 


