27 de gener de 2006
Al Centre-Est d'Europa uns dies abans s'havia instal.lat un potent anticicló, amb aire
fred en alçada. En superfície, durant els dies 24 i 25 teníem vents no massa destacables
de garbí. El dia 26 varen girar al sector de tramuntana. El dia 26 teníem una temperatura
d'uns 8 ºC. Ja entrada la nit va començar a ploure, i la temperatura va anar baixant. En
alguns moments la precipitació era en forma d'aiguaneu. En cotes altes del Montgrí la
precipitació era de neu i el matí del dia 27, a partir d'uns 200 o 250 metres de cota s'havien
acumulat uns 4 o 5 cm. de neu.
Cap al migdia del dia 27 va tornar la precipitació; en aquest cas en forma de pluja.
La temperatura a l'Estartit era d'uns 5 ºC. La precipitació va continuar durant tota la nit.
Durant la nit la temperatura va baixar (fins a 1,4 ºC a l'Estartit) i va caure aiguaneu. A
Torroella bona part de la nit la precipitació va ser en forma de neu.
Al matí del dia 28 es veien les teulades de la Torre Gran emblanquinades. Els
camps, en aquella zona, es veien blancs a partir d'uns 20 metres de cota. A Torroella el
gruix de neu era d'uns 3 cm.; entre Gualta i Serra, d'uns 2 cm. Entre Ullà i Verges, no se'n
veia. A Parlavà, uns 5 cm. A la Pera, uns 10 o 12 cm. A la part alta de les Dunes, uns 8
cm. Probablement, en parts altes del Montgrí, Mont Pla i Muntanya d'Ullà, uns 10 o 15 cm.
Al llarg d'aquest dia 28 va seguir la precipitació, ja en forma de pluja, perquè la
temperatura, poc a poc, va anar pujant. Durant l'episodi, a l'Estartit es varen recollir 86,9
mm. Tot plegat, amb temporal de llevant en el mar, amb onades de 2 a 4 metres d'altura.

Meteograma de la segona quinzena de gener de 2006

27 de gener de 2006. El Montgrí, vist des de dalt del Mont Pla.

Les Medes vistes des de dalt del Mont Pla.

28 de gener de 2006. La Pera.

Parlavà.

El Montgrí des de la Ronda Pau Casals.

Camps inundats després d'aquell episodi.

