Temporal dels dies 5 i 6 de març de 2013
Durant aquells dies hi havia un anticicló de bloqueig al centre i nord
d'Europa i les depressions es veien obligades a baixar de latitud. Una d'elles va
passar al primer de març, amb onades de 3 a 5 metres d'altura. La que va portar
més enrenou, però, va ser la del temporal de mar dels dies 5 i 6 de març
d'aquell 2013.

Meteograma de la primera quinzena de març de 2013.
A la gràfica anterior podem veure com gairebé va ploure (38,7 mm.) al
llarg dels dies 5 i 6. Els vents dominants eren d'entre xaloc i llevant i anaven
carregats de fang, el qual va acompanyar a les pluges. Durant la nit dels dies 5
al 6 el centre de la depressió se va situar entre les Balears i el País Valencià,
quan els vents van ser més forts (un cop màxim de llevant, de 136 km./h., a
Roca Maura a 4:30 de la matinada del dia 6).
Tot i que, al dia 5, el temporal de mar era de xaloc, en arribar al màxim, al
dia 6, ja era de llevant (ENE); durant aquell matí varem calcular que les onades,
de mitjana, tenien entre 5 i 7 metres d'altura. A partir de la tarda, poc a poc, va
anar baixant la seva altura.
En ser la pressió atmosfèrica baixa, el nivell del mar, a més de l'onatge,
va pujar uns dos pams per sobre el seu nivell mitjà i va inundar les zones baixes
properes a la costa, així com els carrers més baixos de l'Estartit. Es va comentar
que, els carrers de Montgó també es varen inundar i allà es va trobar un nero de
4 kg. de pes. Al dia 7 la mar ja havia encalmat força.

Mapa isobàric del 6 de març de 2013 a 00 UTC (font: Metoffice)

5 de març de 2013. Cop de mar picant a la Punta de la Coetera.

5 de març de 2013. La platja va quedar totalment inundada.

6 de març de 2013. Mar desfeta a l'espigó de llevant, a causa del fort vent i el
temporal de mar.

6 de març de 2013.Cop de mar picant a la Punta de les Salines.

6 de març de 2013.Cops de mar enfilant-se a la Bleda.

