22 de gener de 1992
Alguns dies abans, pel nord-est d'Europa, baixava una glopada d'aire polar
continental que, finalment va arribar a la nostra zona; a més, mar en fora hi havia vents de
llevant que carregaven l'atmosfera d'humitat.
Ja avançada la nit del dia 21, la temperatura anava baixant i es trobava a 5ºC quan
va començar a ploure. Durant bona paret de la nit plou, però al llarg d'unes 4 hores, entre
la matinada i primera hora del matí del dia 22, deixa de fer-ho. En aquest moment
s'enregistra la màxima temperatura del dia: 4,8 ºC.
A partir de quarts d'onze del matí torna la precipitació; com que la temperatura torna
a baixar, ara és aiguaneu, tot i que, fins al migdia, majoritàriament és pluja.
Entre les 12 i les 16 h.T.U., pràcticament la precipitació és neu. S'enregistra la
temperatura mínima del dia (+1 ºC al Passeig Marítim i -0,3 ºC a Roca Maura). El vent és
ratxejat, entre tramuntana i provences. S'acumulen uns 2 cm. de neu a l'Estartit;
A darrera hora de la tarda, llampega i se sent algun tro. Torna la precipitació,
aiguaneu, neu granulada i pluja. Plou en abundància.
Ja, durant la matinada el vent gira a llevant i la temperatura puja sobtadament fins
als +11 ºC. Segueix plovisquejant. A primera hora del matí plega de ploure per tornar-hi a
la tarda.
El dia 23 quedaven uns 5 cm. de neu dalt de Roca Maura. A la part alta de
Torroella, també uns 5 cm. A la part de la muntanya, al Puig Torró, uns 3 o 4 cm.
Durant aquest episodi (dies 22 a 25), esw van acumular un total de 133 mm. de
pluja a l'Estartit. Tot plegat va anar acompanyat amb un temporal de mar de llevant que,
entre la tarda del dia 22 i el matí del dia 23 teníem de 3 a 4 metres d'altura d'onades.

Termograma d'aquells dies on es poden veure els canvis sobtats de temperatura segons
els canvis de vent.

Aspecte de l'Estartit des de l'estació meteorològica el 22 de gener de 1992.

