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Medi

Huracà Sandy

El Huracà Sandy ha estat el divuitè cicló tropical de 
la  temporada  d'huracans  del  2012  i  el  desè  en 
assolir  el  nivell  d'huracà.  Va  afectar  a  Haití, 
República  Dominicana,  Jamaica,  Cuba,  Bahames, 
Bermudes, Estats Units i Canadà, amb 70 persones 
mortes de manera provisional  a la zona del  Carib, 
113 a Estats Units i 2 al Canadà, tot i  que poden 
haver  augmentat amb el pas del temps.

Trajectòria del Sandy

Es va formar en associació a una baixa pressió al 
mar Carib el dia 18 d'octubre de 2012, encara que 
els  efectes d'aquesta depressió baromètrica que li 
va donar  origen ja  havien  començat  un parell  de 
dies abans. A mesura que es desplaçava lentament 
en direcció  oest,  augmentava  la  seva  activitat  de 
pluges i tempestes elèctriques. El lent desplaçament 
de  la  depressió  va  donar  origen  a  una  poderosa 
càrrega  d'energia  a  conseqüència  de  l'elevada 
temperatura del mar Carib. 

El dia 24 d'octubre a les 15:00 GMT el Sandy s'havia 
convertit  en  un  poderós  huracà  de  categoria  u, 
situat a 100 km de Kingston. Posteriorment, es va 
emetre un avís especial a les 19:20 GMT, en el qual 
es detallava que l'ull de l'huracà faria  contacte al 
sud-est  de  Jamaica  a  8  km  a  l'est  de  la  capital 
aproximadament a les 15:00 hora local. Després, va 
seguir  desplaçant-se  en  direcció  nord,  on  es  va 
enfortir com huracà de categoria dos, posteriorment 
va tocar terra a la 1:30 hora local a la província de 
Santiago de Cuba.

Imatge del Sandy des de l'espai

Al seu pas sobre l'illa durant la matinada d'aquest 
dia, va deixar nombrosos danys materials i pèrdues 
humanes encara no especificades en la província.

La  premsa  va  fer  esment  d'aquest  fenomen 
atmosfèric batejant-lo amb el nom de Frankenstorm 
o Super  tempesta  causa  de  la  interacció  amb  un 
sistema hivernal.

Durant  els  dies  posteriors,  Sandy es va desplaçar 
paral·lelament  a  la  costa  est  dels  Estats  Units 
provocant  pluges, tronades i fins i tot nevades en 
les àrees muntanyoses. El dilluns 29 d'octubre a les 
8:00 PM ET, la NHC va assegurar que la tempesta 
havia  tocat  terra  a  l'estat  de  Nova  Jersey  a  10 
quilòmetres  al  sud-oest  d'Atlantic  City,  no  sense 
abans esdevenir un Poderós Cicló Post-tropical, les 
bandes nuvoloses de vent s'estenien per més de 800 
quilòmetres. La tempesta va fer estralls en els estats 
de l'Atlàntic mitjà amb danys materials i un saldo de 
50 persones mortes.

Desplaçant-se en terres nord-americanes, Sandy va 
continuar  provocant  condicions  de  clima  inestable 
especialment a l'Estat de Nova York, Massachusetts, 
Rhode Island i Nova Anglaterra. Hores més tard es 
va convertir en una baixa pressió hivernal perdent la 
categoria de cicló tropical. 

L'alcalde de Nova York, Michael Bloomberg, dos dies 
abans  de  la  celebració  de  la  marató  com  a 
conseqüència de l'huracà  Sandy es va veure obligat 
a suspendre-la.

L'alcalde volia mantenir-la, però es va veure obligat 
a  suspendre-la  davant  de  les  nombroses  crítiques 
que va rebre per part de moltes famílies afectades 
que encara no tenien  llum, ni calefacció ni tan sols 
aigua a les seves cases.


