M METEOROLOGIA
Ja es pot consultar on-line el temps
meteorològic que tenim cada dia al nostre
poble. Tothom té accés a aquesta
informació, així com a la informació
meteorològica d'altres localitats de
Catalunya. Si es consulta la web del Meteocat
o bé a la web www.lesplanes.cat dins l'apartat
de Destacats, dins el Temps meteorològic, a la
secció del Temps a Catalunya i a les Planes,
tenim un link que ens porta directament a
l'apartat d'observadors meteorològics del
Meteocat. En concret, podrem trobar dades
de temperatura, humitat i evaporació, dades
sobre la cobertura total de núvols i informació
general sobre el temps i les pluges. Totes
aquestes dades són actualitzades diàriament
per l'observador Agustí Reverter.

Barcelona i el de Madrid. D'un temps ençà,
que també facilita aquesta informació al
Servei Meteorològic de la Generalitat de
Catalunya (meteocat). Per dur a terme
aquesta tasca li cediren i li instal·laren una
caseta meteorològica al jardí de casa seva
per tal de poder observar amb més precisió
les dades meteorològiques.

Durant onze anys l'Agustí ha estat enviant
dades referents a la meteorologia local a
l'Institut Nacional de Meteorologia de

C CUIDEM L’ENTORN
En el món occidental, des de fa uns 100 anys,
només ens hem basat en la indústria química
per aconseguir millores en el rentat i la neteja
de la nostra roba. No obstant, en països
orientals com Japó i Corea, s'han estudiat i
fins i tot obtingut millors resultats amb
l'aplicació de la hidrodinàmica,
bioelectricitat i biomagnetisme. Utilitzant els
ions negatius amb el
seu poder antibacterià i
d e s i n f e c t a n t, h a n
desenvolupat una
nova tecnologia de la
neteja, basada en una
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variació de l'estructura molecular de l'aigua
per mitjans físics, no químics.
Les ECO-BALLS de rentar funcionen d'aquesta
manera. Es tracta d'una bola de plàstic no
tòxic, dins la qual hi ha ceràmiques naturals i
imans. Només cal procurar deixar-la com a
mínim una hora al sol un cop al mes per
regenerar les microboletes de ceràmica.
A part de que no contamina l'aigua, és un
producte econòmic. L'öko-ball val uns 35 € i
té una durada d'uns quatre anys pensant que
s'utilitzarà un cop al dia.
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