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Els Bombers fan una cinquantena
de serveis a tot el país per l'episodi
de vent i pluja
Les principals afectacions s'han produït a les regions de Girona i Metropolitana
Sud | A Cistella, a l'Alt Empordà, s'ha produït un possible esclafit

Els Bombers, treballant a Cistella, a l'Alt Empordà | Bombers de la Generalitat

Els Bombers han fet una cinquantena de serveis arreu del país com a conseqüència de l'episodi de
vent i pluja que afecta el país
(http://www.naciodigital.cat/noticia/146167/xafecs/intensos/al/sud/territori/amb/calamarsa/diversos
/punts/esclafit/cistella) però cap d'ells greu, segons ha informat el cos d'emergències a les xarxes
socials. La major part dels serveis han estat per arbres i elements no estructurals caiguts,
desperfectes i petites inundacions. Per regions d'emergències, els Bombers han fet 18
actuacions a Girona, 14 a la regió Metropolitana Sud, sis a la Nord, tres a la de Tarragona, dos a
la del Centre, una a Lleida i una també a les Terres de l'Ebre.

Una cinquantena de serveis atesos pels #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) per conseqüències
episodi vent i pluja (de 20h ahir a 10h avui). Cap greu; arbres i elements no estructurals caiguts,
desperfectes i petites inundacions. REGirona:18 RELleida:1 RETgna:3 REMNord:6 RECentre:2
REMSud:14 i RETE:1 pic.twitter.com/AKskvfOyf9 (https://t.co/AKskvfOyf9)
? Bombers (@bomberscat) 7 de gener de 2018
(https://twitter.com/bomberscat/status/949939518030991360?ref_src=twsrc%5Etfw)
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El vent i la pluja caiguts durant aquesta nit i matí han provocat un tall de subministrament elèctric
que ha afectat 209 abonats a Terrades i 23 més a Cistella (Alt Empordà), on han patit un tornado
o un esclafit que ha causat diversos desperfectes al poble, segons ha informat Protecció Civil a
través de les xarxes socials. A més, els Bombers han rebut un avís cap a les nou del matí pels
desperfectes provocats pel temporal en una casa particular al carrer Major, fins on s'hi han
desplaçat per comprovar l'abast.
Aquest dissabte al vespre ja s'han registrat xàfecs intensos al sud del territori, sovint acompanyats
amb tempesta. A diversos municipis de la Terra Alta ha caigut calamarsa o pedra petita. A Horta
de Sant Joan el terra de molts carrers ha quedat cobert de blanc per uns dos centímetres de
calamarsa. De fet, en aquest municipi s'han registrat 31,2 litres per metre quadrat en només 30
minuts.
Aquesta matinada, les tempestes han avançat cap a la resta del Camp de Tarragona i de
Catalunya. En alguns punts, com Llagostera i Lloret, també han anat acompanyades de
calamarsa.

Hi ha hagut un possible tornado o esclafit a Cistella (A.Empordà). La Pat Bros n'ha estat testimoni
i m'acaba d'enviar aquest vídeo. Sembla que ningú ha pres mal #324eltemps
(https://twitter.com/hashtag/324eltemps?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/vUnNJxs5QJ (https://t.co/vUnNJxs5QJ)
? Eloi Cordomí Montoya (@eloicordomi) 7 de gener de 2018
(https://twitter.com/eloicordomi/status/949917334390571009?ref_src=twsrc%5Etfw)

Calamarsada a Llagostera Foto: Josep Maria Montaner
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Calamarsada a Llagostera. Foto: Josep Maria Montaner

Protecció Civil ha activat aquest dissabte la prealerta de l'Inuncat en previsió de fortes pluges
(http://www.naciodigital.cat/noticia/146155/proteccio/civil/activa/prealerta/fortes/pluges/properes/h
ores) que afectaran aquest diumenge bona part del territori català. Unes precipitacions que van
acompanyades de vent intens, especialment al Pirineu Occidental i Prepirineu, però també a la
zona del litoral. Per això també s'ha activat el protocol per fort onatge a la costa de Tarragona,
Barcelona i Girona.
Un canvi de temps que s'ha reflectit amb un descens de les temperatures que s'allargarà uns dies
més, fet que no descarta que es produeixin nevades en cotes més baixes del que és habitual.
Per tot plegat, des d'Interior es demana "precaució" en els desplaçaments d'aquest cap de setmana.
Al llarg del diumenge, les pluges afluixaran al sud del país i s'aniran concentrant a les comarques
de Girona, el nord de Barcelona, costa central i Pirineus. De cara al vespre, les precipitacions
amainaran.
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Calamarsada a Llagostera Foto: Josep Maria Montaner

Així ens hem llevat a #Llagostera
(https://twitter.com/hashtag/Llagostera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Carrers blancs amb
calamarsa, llamps i trons @meteocat (https://twitter.com/meteocat?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/pY8OugjS6v (https://t.co/pY8OugjS6v)
? Marc Sureda El Poll (@marc_elpoll) 7 de gener de 2018
(https://twitter.com/marc_elpoll/status/949893481669029888?ref_src=twsrc%5Etfw)

Plovent a bots i barrals a #Prades
(https://twitter.com/hashtag/Prades?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) (#BaixCamp
(https://twitter.com/hashtag/BaixCamp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ), amb llamps i trons.
Cau calamarsa. pic.twitter.com/V7G9bcYwpy (https://t.co/V7G9bcYwpy)
? David A.V. (@riudomenc) 6 de gener de 2018
(https://twitter.com/riudomenc/status/949747210945810432?ref_src=twsrc%5Etfw)

Calamarsa a #llagostera (https://twitter.com/hashtag/llagostera?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/GsZos0GNUI (https://t.co/GsZos0GNUI) pic.twitter.com/OVnWgs5gV5
(https://t.co/OVnWgs5gV5)
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? M. Rajoy ?? (@skcat) 7 de gener de 2018
(https://twitter.com/skcat/status/949895644075917313?ref_src=twsrc%5Etfw)

Apareixen xàfecs acompanyats de tempesta i localment intensos a punts del quadrant nord-est del
país. És possible que també vagin acompanyats de calamarsa. https://t.co/LdwjnRdhzr
(https://t.co/LdwjnRdhzr) #meteocat
(https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/ijOXw2Z8Au (https://t.co/ijOXw2Z8Au)
? Meteocat (@meteocat) 7 de gener de 2018
(https://twitter.com/meteocat/status/949891126676410368?ref_src=twsrc%5Etfw)
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