Temporal de juny de 1992
L'estiu de 1992 sempre serà recordat per l'any de les Olimpíades de Barcelona. El
juny d'aquell any, però, es va caracteritzar, meteorològicament parlant, per un temps
inestable i fresc.
Ja, dels primers 10 dies d'aquest mes, poc o molt, en va ploure 9. Un embossament
d'aire fred el alçada va arribar durant la segona quinzena d'aquest juny i va provocar,
juntament amb vents de llevant en superfície, un temporal de pluges, amb tempestes, el
dia 22 d'aquest mes. A més, amb les baixes pressions el nivell del mar va pujar un pam i
mig respecte el nivell mitjà. Els vents varen ser forts, girant al sector de tramuntana,
mentre mar en fora bufava el llevant. Tot plegat, amb un temporal de mar de llevant que va
inundar la platja.
La pluja d'aquell mes de juny, a l'Estartit (171 mm.) va multiplicar per 5,5 la mitjana
climàtica de pluges d'aquest mes (31 mm.). Durant aquell juny varem tenir 96 hores de
pluja, un temps notablement més alt que la mitjana climàtica (entre 1976 i 2016, la mitjana
d'hores de pluja al juny és de 25,6). Poc o molt va ploure durant 21 dies, força més que la
mitjana climàtica de juny (9 dies). A més, el Daró es va desbordar a Gualta i va inundar els
horts del nord-oest d'aquesta població. La gent més gran no recordava una cosa així en un
mes de juny.
La temperatura ambient d'aquell mes va ser (18,3 ºC) dos graus inferior a la mitjana
climàtica d'aquest mes. Només 3 dies d'aquest mes varen tenir un 80% o més d'hores de
sol; en canvi, durant 6 dies d'aquest mes la insolació es va quedar per sota del 20%. No ho
recordem, però ni els turistes, ni les persones que treballen al sector turístic devien estar
contents.

Situació isobàrica del 23 de juny de 1992 a 00Z (font, Wetterzentrale)

Meteograma dels dies propers al 15 de juny de 1992; es poden veure com les
pluges i el cel cobert varen sovintejar.
A darrera hora del 26 de juny de 1992, des de dalt de Roca Maura, es podia veure
com a causa del temporal la platja era inundada; les piles d'hamaques eren envoltades pel
mar. Al fons es podia veure l'espigó de llevant del port, que estava en construcció.

