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Terrassa, en alerta per fortes
pluges aquest cap de setmana
S'esperen importants aiguats, sobretot el dissabte
Les pluges faran acte de presència a tot Catalunya aquest cap de setmana. A Terrassa, la previsió
marca perill baix entre les 12 i les 18 h d'aquest divendres i de nivell moderat des de divendres i
fins a les sis del matí de dissabte. L'avís es basa en l'acumulació i intensitat de pluja, que pot deixar
quantitats destacables a la ciutat.
En vistes a aquest escenari de fortes aiguats, l'alcalde egarenc, Jordi Ballart, ha activat en nivell
de prealerta el Pla d'Emergència Municipal amb la vista posada amb divendres al vespre, quan
és possible que hi hagi pluges d'intensitat torrencial. Sovint aniran acompanyades de tempesta i
no es descarta de calamarsa o pedra.

#CECAT (https://twitter.com/hashtag/CECAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) comunica alerta
de #INUNCAT (https://twitter.com/hashtag/INUNCAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . A
#Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) la previsió és
de nivell de perill baix de les 12 i les 18 h de demà divendres, per intensitat i acumulació de pluja, i
de nivell moderat de 18 fins a les 06 h de dissabte. L'alcalde posa en prealerta el Pla
d'Emergència Municipal. pic.twitter.com/nZ3mMXAQZc (https://t.co/nZ3mMXAQZc)
? Emergències Terrassa (@trsemergencies) August 27, 2020
(https://twitter.com/trsemergencies/status/1298934520440336384?ref_src=twsrc%5Etfw)
D''aquesta manera, la calor i l'ambient estiuenc acabaran de cop a tot Catalunya en les properes
hores. A partir d'aquest divendres arriba al territori una potent pertorbació que comportarà ruixats i
tempestes abundants a tot el país, un descens notable de la temperatura -els termòmetres poden
caure més de 10 graus en la primera part del cap de setmana- i una entrada de vent del nord
que bufarà amb força. El temps, doncs, es complicarà considerablement entre divendres i dissabte al
matí. Pluges torrencials i mercuri desplomat.

?? Demà ja es començarà a notar el descens de la temperatura, sobretot al Pirineu. Durant el cap de
setmana de calor en farà ben poca: difícilment s'assoliran els 30 ºC enlloc. Aquesta és la màxima
prevista per a les capitals de comarca per avui, demà i dissabte. pic.twitter.com/ViolLwBLRO
(https://t.co/ViolLwBLRO)
? Meteocat (@meteocat) August 27, 2020
(https://twitter.com/meteocat/status/1298972864918499328?ref_src=twsrc%5Etfw)
El pas del front, que anirà agafant força amb el pas de les hores mentre creua el país de nord a sud el clímax l'assolirà el divendres a la tarda, quan pot descarregar en qualsevol indret-, deixarà
precipitació localment d'intensitat forta, sovint acompanyada de tempesta i pedregades. No es
descarten enlloc ratxes de temps violent durant el vespre, nit i matinada de divendres a dissabte.
En aquest sentit, Protecció Civil ha activat l'alerta per intensitat de pluja. Durant l'episodi es podran
acumular entorn de 80 mm de precipitació a punts de muntanya.
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