26 d'octubre de 1991
Durant el 26 d'octubre de 1991 varem patir una de les tempestes més severes de
les que tenim constància. Cap a 16 hores T.U. va començar a plovisquejar. Començava a
llampegar. Però, la pluja més abundant es va recollir entre les 16:20 i les 18 (T.U.=hora
solar). Durant l'hora al voltant de les 17, de mitjana queia un llamp cada dos segons. Va
marxar la llum. La tempesta va començar amb vent de xaloc, amb ratxes fortes, que va
girar a gregal. Durant aquella tarda es van recollir 123 mm. de pluja a l'Estartit; a Torroella
la quantitat recollida, tot i ser molt important (40 mm., segons informació de Mònica
Martinoy) va ser només una tercera part. Dels 123 mm. recollits, 105 mm. (el 18 % del que,
de mitjana cau en un any), ho van fer només amb una hora, amb una intensitat màxima
que va superar un xic els 3 mm./minut. Una intensitat de pluja extraordinària.
Evidentment, això va provocar nombrosos problemes. Molts baixos es van inundar.
El torrent d'en Planes (torrent de l'Estartit) es va desbordar, travessant l'aigua per la plaça
de l'Església. A la majoria de cases va entrar l'aigua. Els cadenys i carrers que hi ha tocant
la muntanya semblaven rius i arrossegaven grans quantitats de fang i petites pedres.
L'endemà, tot el poble apareixia amb un cert gruix de fang als carrers. Un del lloc on se'n
va acumular més (prop de mig metre) va ser a l'antiga carretera de Torroella, a l'alçada de
l'accés a la urbanització Roca Maura.

El torrent es va desbordar a l'alçada del carrer Barcelona.

Un bon gruix d'aigua va passar per la Plaça de l'Església, deixant brossa i fang.

Acumulacions de fang a la cruïlla entre els carrers Església i Víctor Concas.

Estat en que va quedar la zona de la parada d'autobús.

Inundacions a l'entorn de la urbanització Mas Marquès.

