Primeres observacions meteorològiques al nostre municipi
Les primeres observacions de les que en tenim notícia van tenir lloc a les
Illes Medes. Segons consta a l'Atlas pluviomètric de Catalunya elaborat per
Joaquim Febrer, en un treball premiat per la Institució Patxot a l'any 1925, les
primeres dades publicades en aquest atles corresponen al gener de 1911. Feia
les observacions l'encarregat del far.
En el mateix atles hi consten les observacions de Torroella, que les va
iniciar l'apreciat mestre Pere Blasi. Les primeres que hi figuren són del març de
1912.
A partir d'aquests inicis relacionarem algunes dades destacables que
hem pogut esbrinar:
- A l'any 1916 hi va haver una important crescuda dels rius Ter i Daró, segons
consta als apunts que va escriure Pere Blasi.
- A l'any 1933 hi va haver una tardor molt plujosa. Només durant el dia de Sant
Andreu d'aquell any es van recollir 150 mm. de pluja a Torroella.
- A l'any 1942, el 12 de gener el Ter a Torroella es va glaçar.
- En el mateix any, el 28 d'abril hi va haver una inundació del Ter. Recordo que
el meu avi m'explicava que va anar fins a Verges amb la barca per salvar gent
dels masos.
- Al 25 de gener de 1947 hi va haver una important nevada. Segons en Josep
Bosch (aleshores guarda forestal de les Dunes) va escriure a les targetes
d'observació, davant la casa del guarda, el dia 25 d'aquell mes hi havia mig
metre de neu; 5 dies després encara en quedava un pam.

Foto de l'arxiu de Mònica Martinoy del gener de 1947. Gruix de neu que hi
havia al carrer Ramon Boi.

- Al dia de la Candelera (2 de febrer) de l'any 1956 es va iniciar una onada de
fred que va durar 3 setmanes. Durant molts dies la temperatura va estar sota
zero. El Ter es va glaçar. Les dades més properes de que en tenim constància
són del Cap de Begur; allà, durant aquest dies es va arribar als 10 sota zero.
- A finals de setembre de l'any 1962 hi va haver pluges molt destacables. Però,
on van ser més catastròfiques van ser al Vallès, especialment a ciutats i zones
properes a Rubí i Sabadell. En aquella zona hi va haver molts morts per
aquesta causa.
- En el mateix any, durant la vigília del dia de Nadal va començar a nevar.
L'endemà hi havia uns 23 cm. de neu pels carrers.
- El 2 i 3 de febrer de 1963 va nevar i, segons dades de l'època, en parts altes
del municipi el dia 3 hi havia 31 cm. de neu. Al 14 de desembre del mateix any
va tornar a nevar, amb un gruix d'uns 10 cm.
- Un any després hi va haver una nevada tardana: el 7 i 8 de març de 1964. A
l'Estartit es van acumular uns 25 cm. de neu.

