Pluges del 23 de setembre de 1993
Dies abans, una potent depressió per l'època es va desplaçar des del sud de
Grenlàndia cap a l'oest de les Illes Britàniques. En alçada va enviar un embossament d'aire
fred que, en arribar al golf de Lleó va formar una depressió en superfície.
A partir del migdia del dia 22, la pressió atmosfèrica va presentar irregularitats que
varen provocar "seixes" en el mar, amb una amplitud d'uns 60 cm. Dominaven els vents de
garbí, però al vespre del dia 22 en vent va girar a tramuntana que va bufar moderada
durant els següents dies.
Durant aquells dies la temperatura va baixar, de manera que el dia 23 la màxima a
l'Estartit no va passar dels 17,1 ºC. Una baixada que va seguir en dies successius, amb
una mínima de 9,3 ºC el 29 de setembre d'aquell 1993.
Un dels fenòmens més destacables, però, varen ser les pluges i tempestes d'aquells
dies. La pluja es va iniciar poc abans de les 14 h.T.U. del dia 22. Durant aquella tarda i
vespre es van succeir les tempestes. Entre aquest inici i fins després del migdia del dia 24
va ploure unes 38 hores, amb poques pauses. Durant aquest episodi es van recollir 123,5
mm. de pluja a l'Estartit. Pluges que, de manera intermitent i amb menys intensitat es van
continuar produint en dies següents. El Ter, que durant aquell estiu havia portat un cabal
escàs, va superar els 10 m3./seg.

Mapa isobàric de les 18 UTC del 23 de setembre de 1993. Font: Wetterzentrale

Barograma entre els dies 22 i 24 de setembre de 1993. Es pot observar una pressió
atmosfèrica força baixa per aquelles dates.

Fitxa meteorològica (parcial) del 23 de setembre de 1993. Es pot veure com hi va haver
poques pauses en la pluja d'aquell dia.

