Incendi de Roca Maura del 5 d'agost de 2016
Les darreres pluges un xic importants havien caigut al mes de
maig anterior; per tant, era un estiu força sec. A més, durant les
darreres dues dècades de juliol i començament, havien dominat els
vents del sector de tramuntana, no molt forts, però càlids i secs.
Durant la nit del 4 al 5 d'agost, poc després de les 2 h. T.U. (les 4,
hora oficial), teníem una tempesta, pràcticament seca (només va
caure 0,1 mm. de pluja), amb freqüent aparell elèctric. Sembla que
un llamp va impactar a una zona uns 300 metres més al nord de les
antenes de Roca Maura i va encendre un petit foc, que, a causa del
mateix ruixadet i la temperatura menys càlida de la nit, no va anar a
més.
Durant aquell dia 5, però, bufava tramuntana moderada, amb
una humitat molt baixa; tot plegat, presumiblement, va fer revifar les
brases de la nit anterior i va originar un incendi que, ràpidament es
va desplaçar cap a la part més alta del costat est de Roca Maura,
zona on hi ha les antenes. El mateix vent tirava brases enceses
daltabaix del penya-segat de Roca Maura, on van aparèixer focus
secundaris de l'incendi que, gràcies a la ràpida i efectiva actuació
dels bombers, no va anar a més.

Meteograma de la primera quinzena d'agost de 2016.

Visió de l'incendi des del port de l'Estartit.

Les brases caigudes al sud del penya-segat de Roca Maura originaven incendis
secundaris.

Helicòpter a les feines d'extinció.

Registre del termògraf de l'estació meteorològica situada en una de les antenes
de Roca Maura; Es pot veure com la temperatura va sobrepassar llargament els
40 ºC a causa de l'incendi. D'apropar-se o durar un xic més, s'haurien fet malbé
els instruments de mesura i també s'hauria malmès molt del l'instrumental de
comunicació de les antenes.

