
 
 
Mònica Usart explica a Olost com es prepara la Previsió del 
Temps als mitjans de comunicació 

50 persones de diferents edats van assistir a la xerrada que la meteoròloga 
va oferir el 20 de gener a l’Espai Rocaguinarda 

 

Mònica Usart, dona del temps de Rac1 i Rac105, va exposar de forma clara i 
concisa a Olost les eines que utilitzen i els passos que han de seguir els 
meteoròlegs dels mitjans de comunicació abans de transmetre la informació del 
temps als seus oients o telespectadors. També va destacar que cal ser polivalent 
en l’àmbit de les ciències, espontani i bon comunicador i va agrair la tasca 
realitzada per persones com l’olostenc Pere Bruch, que diàriament extreuen 
dades a tot Catalunya.  

Entre molts altres aspectes, Usart va explicar quan i com es formen els núvols i 
la diferència entre anticicló i depressió. A la segona part el públic va poder 
participar descobrint què passava (sol, pluja o núvols) darrera d’algunes imatges 
i dites populars.   

Usart és autora de tres contes sobre el temps destinats al públic infantil: “Mirant 
el cel”, “Mirant els núvols” i “Mirant l’Univers” i també del llibre per a públic adult 
“Només seran quatre gotes”. Properament aquests llibres es podran trobar a la 
biblioteca d’Olost.  

Aprofitant el mateix acte, l’Ajuntament d’Olost va presentar el nou enllaç del web 
municipal www.olost.cat a través del qual es poden consultar dues opcions sobre 
l’estat del temps. D’una banda, es pot connectar directament amb la webcam de 
meteosona per conèixer el temps que fa a Olost en aquell precís instant i, de 
l’altra, es pot consultar l’històric de les dades meteorològiques del municipi (des 
del 1915 fins l’actualitat).  

Aquestes dades han estat recollides per meteoròlegs locals com el Pere Bruch. 
Entre d’altres, es pot saber quins han estat els dies de pluja, de neu, de 
calamarsa, de tempesta, de pedra, de boira, de gebrada o consultar les 
temperatures màximes o mínimes. A més, totes les dades s’acompanyen de 
gràfics que ajuden a fer-ne una interpretació fàcil i àgil.   

http://www.olost.cat/

