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?VÍDEOS | Tarda de tempestes a la
Garrotxa
Els ruixats han deixat més d'una quinzena de litres a alguns punts de la
comarca i han provocat que la temperatura es desplomés

Eren al voltant de les tres de la tarda, les tempestes han començat a entrar a la Garrotxa des
del Ripollès. En sentit sud-est han anat escombrant la comarca des de la Vall de Bianya fins a
Mieres.
Durant una hora hi ha hagut ruixats amb pluja intensa i pedregades que, per sort, no han fet
mal. A Olot, s'han recollit uns quinze litres i a la Vall d'en Bas uns deu. Els ruixats també han
fet que la temperatura es desplomés passant dels 35 graus als 16 en poca estona.
A les xarxes socials, alguns usuaris han captat l'espectacularitat de les tempestes just quan
arribaven a la comarca.

Timelapse de l'arribada de la tempesta a Olot. Espectacular #Garrotxa #olot @MeteOIot
@eltempsTV3 @tv3cat @324cat @meteocat pic.twitter.com/wsCWBDzCHW
? Olga Tresserras (@olgatresserras) August 5, 2022
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Olot,
Comença la tormenta! pic.twitter.com/7Dls1wtJAi
? Rosa Roch (@roroen47) August 5, 2022

Tempesta a Olot,avui 3 tatda.Avui si que va de debó.@ARA_fotografia @ARAmeteo
@TempsCatalunya @eltempsTV3 @aigua_cat #ElTempsTV3 #324mesvistes @DiarideGirona
@diariARA @MeteOIot @CatalunyaMet @meteocat @aquilatierratve @jacobpetrus_tve
@enricagud pic.twitter.com/znmI5coMyK
? manel serra (@manelsersol) August 5, 2022

Espectacular! ???? pic.twitter.com/qGB3K322h4
? Gabriel Garrotxa #FemXarxa (@lopalangana) August 5, 2022

Això promet! #Garrotxa #tempesta pic.twitter.com/1VE3iEoYWe
? Martí Crespo #YPJ (@marticres) August 5, 2022

Núvols negres carregats cobreixen l'església de St Esteve d'#Olot. Preciosa imatge de Carme
Sellas. Han descarregat amb intensitat? @eltempsTV3 pic.twitter.com/1pA4NWrtaH
? Marta Mallarach Macias? (@martamallarach) August 5, 2022

Tempestes a Olot!! Ja ho necessitàvem ???? #eltemps #meteo #meteocat #meteoolot
pic.twitter.com/iuZJgka06Q
? Laurita (@Laura50369761) August 5, 2022

Abans i durant... I sense llum!! Fa il.lusió fotografiar els núvols! Trona!! #santestevedellemena
#baixagarrotxa #garrotxa pic.twitter.com/YImS7a4r62
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? Ricard Riuró (@tatxaRC) August 5, 2022
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