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Un suposat meteorit creua Terrassa
Diversos internautes asseguren haver vist una ?llum verda? i una ?bola de foc?
Ahir al vespre, sobre les nou, una mena de bola de foc, potser un meteorit, va aparèixer sobre
Catalunya. Des de Terrassa va semblar que queia en un angle d'uns 45 graus un avió incendiat,
amb la flama viva com si fos la d'una llar de foc, i que recorria més o menys 100-200 metres. La
part central tenia un color metàl·lic. Van ser només uns instants, i el que fos va ser present
només unes dècimes de segon, però impactants. La bola va descriure una direcció d'oest a est.
Des de la xemeneia de la bòbila Almirall, a l'avinguda d'Àngel Sallent, feia la impressió que passava
per sobre del Parc Natural de Sant Llorenç i l'Obac i desapareixia.
El fet va causar alarma i sorpresa entre els internautes observadors del cel la nit d'aquest dilluns.
Segons asseguren diversos usuaris de Twitter i Facebook sobre les nou de la nit un meteorit o un
?bòlit? de color verd va passar sobre Catalunya.
De fet, no hi ha unanimitat sobre la direcció o, fins i tot, on hauria caigut el bòlit, donat que molts
l'han vist des de Terrassa, Cervera o des del Montseny, alguns l'haurien ?vist caure? sobre
Manresa i alguns a Breda. Els internautes han remès a Tomàs Molina o Mònica Usart les seves
consultes sobre el fenomen. Molina ha retuitejat les descripcions dels seus seguidors.

@TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB) 21:35 a valls mirant al nord he vist com un
cometa llum verda q passava rapidissim. Ha desaparegut x un instant i ha tornat
? Joan Guasch (@joanguasch9) July 7, 2014
(https://twitter.com/joanguasch9/statuses/486252454494093312)

@xganeshax (https://twitter.com/xganeshax) @TomasMolinaB
(https://twitter.com/TomasMolinaB) jo des del Montseny!!!!
? Jordi Molinero (@jordiferran) July 7, 2014
(https://twitter.com/jordiferran/statuses/486259788280365056)

Per #mollet (https://twitter.com/hashtag/mollet?src=hash) tambe s'ha vist.....?@LluisVall
(https://twitter.com/LluisVall) Acabo de veure una, estrella o meteorit molt brillant caient a
#manresa (https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash) @meteocat
(https://twitter.com/meteocat) ?
? Joan Arús ? (@jarusgpv) July 7, 2014
(https://twitter.com/jarusgpv/statuses/486238944712204289)

@xganeshax (https://twitter.com/xganeshax) @TomasMolinaB
(https://twitter.com/TomasMolinaB) des de Sants s'ha vist cap al Nord sobre les 9 caure del cel
una bola de foc i desintegrar-se direcció Collserola
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? Àlex Almirall (@alexalmirall) July 7, 2014
(https://twitter.com/alexalmirall/statuses/486261115589263360)

Algú ha vist el "bòlid" que s'ha amagat per darrere el Montnegre??? @TomasMolinaB
(https://twitter.com/TomasMolinaB)
? Síl V ia Prats (@xganeshax) July 7, 2014
(https://twitter.com/xganeshax/statuses/486234197930299392)

@TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB) ohhh fa deu minuts hi vist passar un
meteorit per Cervera, potser???
? Laura (@laura126ri) July 7, 2014 (https://twitter.com/laura126ri/statuses/486235358288678912)

@laura126ri (https://twitter.com/laura126ri) @TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB)
jo també l'he vist desde #Manresa ( https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash) molt brillant,
amb llum verdosa fins que s'ha apagat!
? Lluís Vall (@LluisVall) July 7, 2014 (https://twitter.com/LluisVall/statuses/486238101350912000)
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