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El Santuari de Queralt registra la
seva temperatura més alta amb
37,1 graus
El Departament de Salut recomana no exposar-se al sol ni fer massa exercici
físic entre les 11 i les 16 hores, que és quan fa més calor

Santuari de Queralt | Arxiu

Fins a 23 de les 145 estacions automàtiques de la xarxa d'Estacions Meterològiques Automàtiques
(XEMA) de Catalunya amb més de 10 anys de registre de dades han superat aquest dijous el
seu rècord absolut de temperatura màxima, la majoria d'elles situades a l'interior o al Prepirineu.
Aquesta onada de calor, que es veu agreujada a causa dels incendis
(https://www.naciodigital.cat/noticia/182935/incendi/ribera/ebre/ja/arrasat/5500/hectarees/amenac
a/cremar-ne/20000) , ha deixat una màxima de 40,6º a Sant Martí de Canals, 40,5ºC a Manlleu i
40,3ºC a Súria. S'han marcat màximes de rècord a Oliana (42º), Baldomar (41,8º), Montesquiu
(41,6º), Vilanova de Segrià (41,5º), Lladurs (41,1º) en observatoris d'entre 10 i 20 anys de dades.
Al santuari de Queralt, on hi ha registre de l'estació automàtica des del 23 de gener de 2002, la
màxima més alta datava del 7 de juliol l'any de 2015 i era de 35,4º. Aquest dijous el termòmetre va
enfilar-se als 37,1º.
A Gisclareny amb 20 anys de dades, s'ha igualat la màxima del 10 d'agost de 2012, de 33,8º.

23 de les 145 estacions automàtiques de la XEMA amb >10 anys de dades han superat avui el
seu rècord absolut de temperatura màxima! La majoria d'elles estan situades a l'interior o al
Prepirineu #onadadecalor
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(https://twitter.com/hashtag/onadadecalor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/RMANPv6Xpe (https://t.co/RMANPv6Xpe)
? Meteocat (@meteocat) 27 de juny de 2019
(https://twitter.com/meteocat/status/1144330018174251009?ref_src=twsrc%5Etfw)
El Departament de Salut recomana no exposar-se al sol ni a l'exercici físic entre les 11 i les 16
hores, que és quan fa més calor.
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