Temporal de mar del 20 de gener de 2020
Entre els dies 18 i 19 de gener una petita depressió es va despenjar de la
circulació general i, entrant per Galícia, va travessar la Península Ibèrica fins a
situar-se al sud de les Balears. Allà es va reforçar i, entre aquesta depressió i un
potent anticicló situat entre les Illes Britàniques i Centre-Europa es va originar una
circulació de llevant intensa a tota la costa peninsular mediterrània, provocant
nombroses destrosses i, lamentablement, també algunes víctimes.
Al llarg de la costa catalana va provocar nombrosos desperfectes. També
rius com el Ter i la Tordera es van desbordar; en aquest darrer cas, el riu va
destruir dos ponts: un de la carretera entre Blanes i la Tordera i un altre de la via
del tren. La particularitat pel que fa al temporal de mar va ser, a banda de grans
onades en el seu moment màxim (vespre del dia 20, amb uns 7 metres d'altura a la
mateixa costa), la seva durada, ja que entre els dies 19 i 22, bona part de les
onades van superar els 3 metres d'altura.
A la nostra zona la pluja no va ser excepcional i, fins i tot, ben caiguda,
repartida en moltes hores. El dia 23, però, es van produir fortes pluges -sobre
mullat- en punts de la capçalera del Ter. Alguns valors puntualment es van acostar
als 500 mm. de pluja en aquella zona. Amb uns pantans que durant els primers
dies del temporal s'havien anat omplint, no van suportar aquesta darrera ploguda i
van vessar, desbordant-se moltes zones properes a la llera del Ter, inundant
camps i algunes masies i cases, malmenant-se conreus. A més, van arrossegar
moltes brosses, troncs, canyes, plàstics, alguns animals morts.... tot això va anar a
parar al mar i els corrents i onatge ho van retornar a la platja, especialment (en el
nostre cas), en zones properes a la gola de Ter, principalment a la platja del nord
de la gola.

Situació isobàrica del 20 de gener de 2020. Es pot veure el fort gradient de pressió
a la costa oriental peninsular. Font: Metoffice-Wetterzentrale.

Meteograma dels dies del temporal. L'alçada d'onades i el cabal del Ter d'aquells
dies és aproximat.

El temporal, dia 20 de gener, des del Passeig del Molinet.

Dia 21 de gener. Eren visibles les grans onades al Freu. Es veia arribar la ploma
d'aigua terrosa del ter.

Dia 22 de gener. Alguns carrers de la urbanització "Els Salats" van quedar
inundats.

Dia 24 de gener. Durant la nit anterior el Ter va assolir el cabal màxim;
possiblement el més alt des del mes de març de 1986.

Dia 24 de gener. A banda i banda el Ter d¡es va desbordar aigües amunt. Zona de
l'estació de bombeig d'aigües potables de Torroella.

Dia 24 de gener. Camps propers a la part baixa del Ter, totalment inundats.

La platja va quedar completament plena de troncs, restes vegetals i altres brosses i
objectes arrossegats pel Ter i retornats des del mar amb les onades.

