Tempesta del 11 d’agost de 2012 a l’Estartit
Durant la tarda del dia 11 d’agost de 2011 el “foranell” (tal com en diuen els
pescadors d’aquí a la marinada del SE) era de la força habitual (2 a 3) de les tardes
d’agost. A darrera hora de la tarda es reforçava un xic i girava a garbí (a les 17:30
T.U., SSW força 4). Pel WNW hi havia les típiques nuvolades de tempesta d’estiu que
s’estaven acostant. Des d’una hora abans, cap al nord es veien cortines de pluja
algunes de les quals amb prou feines arribaven a terra.
A partir de les 18 h. T.U. el vent fa un recalmó i gira a NW, no massa fort.
Cauen les primeres gotes i des de llavors i al llarg de la mitja hora següent es veuen
uns 8 o 10 llamps, alguns d’ells molt propers i, els que he pogut divisar jo, de núvol a
núvol. A les 18 h. la pressió és de 1015 hPa i al cap de mitja hora és de 1008 hPa.
Entre les 18:15 i 18:45 (T.U.), aproximadament, és quan el fenomen és més
violent. Plou (poc, al voltant de 0,5 mm.) i el vent comença a ratxejar. Ratxes que, a
l’estació del Passeig Marítim arriben pràcticament als 70 km./h. i, a les 18:40 T.U.
s’enregistra a Roca Maura un cop de 101 km./h., la segona velocitat més forta allà
dels darrers 25 anys en un mes d’agost, després dels 119 km./h., també d’una
tempesta, del 17 d’agost del 2003. Tot i la pluja, una temperatura que va pujant
(s’arriba als 36,2 ºC, la segona temperatura més alta dels darrers 40 anys a l’Estartit,
després de la dels 36,9 ºC del 13 d’agost de 2003). El més sorprenent és que la
pujada de la temperatura es dóna ja cap al vespre i en plena pluja, contrastant
aquesta temperatura de l’aire amb la de les fredes gotes de pluja. Una sensació tot
rara. És tal com si estéssim davant de l’extractor d’una cuina d’un grant hotel. Les
ratxes de vent més fort, generalment d’una durada inferior a un minut, tenien una
direcció dominant de NE.
A partir de les 18:45, el fenomen finalment se va diluent els cops de vent cada
cop són més febles i es van orientant al sector de tramuntana i ja no plou.

Sobtada pujada de la temperatura durant el fenomen, segons registre del
termo-higrògraf.

Sobtada i accentuada baixada de la pressió atmosfèrica a causa d'aquest
fenomen.

Celatge que hi havia en aquells moments.
El fenomen va originar "seixes" o "rissagues" en el mar d'uns 35 cm. d'amplitud.

