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VÍDEOS | Espectaculars tempestes
i calamarsades en diversos punts
de Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de perill per
temporals que afecta a un centenar de municipis

Imatge de l'arribada de les tempestes a Olot. | Rosa Roch (@roroen47)

Les pluges i les fortes ratxes de vent han envaït el cel de Catalunya, provocant petites
inundacions i derrivant alguns arbres i branques. El telèfon d'emergències (112) ha rebut
centenars d'avisos per incidències que han afectat al servei de Rodalies i han provocat retards a
l'Aeroport del Prat. No obstant això, el temporal ha deixat imatges espectaculars arreu del país.

Més pedra. Glòria de Matadepera. @eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/svnGgSLUdw
? MeteoMauri (@MeteoMauri) August 5, 2022

? Calamarsa a Manresa: les tempestes ja cauen a moltes zones del país, en una tarda marcada
https://www.naciodigital.cat/noticia/237821/videos-espectaculars-tempestes-calamarsades-diversos-punts-catalunya
Pagina 1 de 2

per pluges intenses
? @PereFontanalshttps://t.co/2EkWRdBXSG pic.twitter.com/PWHTmfDgpP
? NacióDigital (@naciodigital) August 5, 2022

Des d'un punt de vista ecològic i des d'un punt de vista d'impacte econòmic, és intolerable i
vergonyós q els badalonins/es haguem d'aguantar això cada cop q plou. Urgent fer una crida a
totes les institucions per resoldre col.lector, sobreeixidors i dipòsits pluvials. #Badalona
pic.twitter.com/bX5AJXvTgp
? Alex Montornès (@alex_montornes) August 5, 2022

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

No és Texas, és la tempesta de la selva amb un arcus de llibre!!! Vist des de
#llagostera@eltempsTV3 @Vakapiupiu @TomasMolinaB pic.twitter.com/xtDrrxgPyy
? Jordi Soler (@Jordisolerramio) August 5, 2022

La tempesta, a punt de descarregar sobre el Gironès. Vista de Montjuïc, a Girona@alexmegapc
@AlfredRPico @Vakapiupiu @TomasMolinaB #ElTempsTV3 @MeteoBarrufet @angelgalanmont
@RAM_meteo @meteocat @MeteoEmporda @meteopolita pic.twitter.com/KEBDS4Jzmc
? ?iquel Riera (@mrierapla) August 5, 2022

#pedregada #pedra #calamarsa #Castelldans pic.twitter.com/jf101diQTO
? josep m. martí ?? ?? (@JosepMariaMarti) August 5, 2022
L'Agència Estatal de Metereologia (AEMET) ha avisat aquest divendres que les precipitacions
acomulades podrien ser de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. El Servei Meteorològic
de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de perill per temporals que afecta a un centenar de
municipis, majoritàriament de les comarques de la Selva, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell,
Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Alt Penedès i la Conca de Barberà.
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