26 de setembre de 2004: greu incendi al Montgrí
Aquell estiu de 2004, entre els mesos de juliol i agost s'havien recollit escassament
entre 10 i 12 mm. de pluja. Tot i alguna pluja més important durant la primera quinzena de
setembre, sense superar els 30 mm., després de dies sense ploure va començar la
tramuntana. De fet, aquest vent, sense ser molt fort, va dominar durant aquest mes. El dia
24 es va reforçar. Va ser molt fort durant el dia 25, quan a Roca Maura es va arribar a un
cop de 121 km./h. (el cop de vent més fort observat en aquesta estació en un mes de
setembre durant els darrers 28 anys). Tot i que, durant la nit del dia 25 al 26 va perdre
força, ben aviat es va reforçar al dia 26, amb velocitats mitjanes sostingudes a Roca Maura
de 40 a 60 km./h., amb cops que s'apropaven als 100 km./h. Les humitats eren baixes i
entre els dies 25 i 26 estaven al voltant del 25 al 40 %.
A un quart de tres de la tarda del dia 26, sembla que a causa d'un problema en un
transformador de la Bolleria, va començar un incendi que es va desplaçar amb celeritat
direcció a la Muntanya d'Ullà, el Montgrí i Mont Pla. Va fer destrosses importants a una
granja d'Ullà i es va apropar notablement, tant a les cases d'aquest municipi, com a
Torroella. Gràcies a la gran feina dels bombers, a una pèrdua de força del vent, a una
baixada de la temperatura i un lleuger augment de la humitat, durant la nit del dia 26 al 27
-quan les flames encara eren visibles des de Torroella-, com a mínim l'avançada del foc es
va aturar molt fins a aconseguir, durant les hores següents, controlar l'incendi. Es varen
cremar unes 700 hectàrees.

El Montgrí i Mont Pla després de l'incendi.

El Montgrí després de l'incendi.

La muntanya d'Ullà després de l'incendi.

