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FOTOS I VÍDEOS Una forta
tempesta amb calamarsa
descarrega a Catalunya
La pedra emblanquina carrers i carreteres | Banyoles acumula 40 litres i
Porqueres 29
Una tongada de tempestes ha escombrat, aquest divendres, diversos punts de Catalunya, amb
ruixats i moments de calamarsa que han emblanquinat camins i carreteres. Una meteorologia
complicada que ha afectat bàsicament el centre i nord-est de Catalunya, i que continuarà al llarg de
la nit desplaçant-se cap al litoral.
Les precipitacions han estat intenses a l'entorn del Ripollès, Berguedà, Garrotxa, nord de la Selva
i Pla de l'Estany, descarregant pedra amb gran intensitat en alguns punts. La pluja i el temps
inestable continuarà a bona part de Catalunya, amb una predicció similar de cara a dissabte, quan
s'esperen pluges, sobretot a la tarda. Diumenge s'obriran clarianes i es preveu predomini del sol.
Pel que fa a les precipitacions, s'han acumulat fins a 27 litres en 30 minuts a Banyoles (el Pla de
l'Estany) i més de 40 en total, i també més de 20 litres en altres zones, com per exemple els 25
litres al Santuari de Queralt de Berga (el Berguedà), 29 a Porqueres (el Pla de l'Estany), 25 a
Girona o 19 a Sant Celoni (el Vallès Oriental). Pel que fa a les temperatures, han baixat
considerablement fins als -4ºC a Boí, i màximes de 15ºC a Barcelona o les terres de l'Ebre.
Fort ruixat amb calamarsa a #Berga (https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash) ara mateix,
3.4mm acumulats de moment pic.twitter.com/y02TC829Ub (https://t.co/y02TC829Ub)
? meteoberga (@agreB1) 13 de maig de 2016
(https://twitter.com/agreB1/status/731078824104996864)

Aixi plou ara mateix a Banyoles? @TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB)
@Monica_Usart (https://twitter.com/Monica_Usart) @Victor220190
(https://twitter.com/Victor220190) pic.twitter.com/U6fHiUj4z0 (https://t.co/U6fHiUj4z0)
? Anaïs?? (@92anaiis) 13 de maig de 2016
(https://twitter.com/92anaiis/status/731095613920694272)

@TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB) Ullaró (Mallorca)
pic.twitter.com/g85aYLvndX (https://t.co/g85aYLvndX)
? Jaume Caldés (@Jaume_Caldes) 13 de maig de 2016
(https://twitter.com/Jaume_Caldes/status/731086552638599168)

? ? #Berga (https://twitter.com/hashtag/Berga?src=hash) fa una estona (Isa Ballesteros)
https://t.co/CzarFMhNC7 (https://t.co/CzarFMhNC7)
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? Alberto Alcántara (@alcantara_alb) 13 de maig de 2016
(https://twitter.com/alcantara_alb/status/731086282198290433)

Imatge dels efectes de la tempesta per la zona de Banyoles (via @elgarrotxi_cat
(https://twitter.com/elgarrotxi_cat) )#meteocat (https://twitter.com/hashtag/meteocat?src=hash)
pic.twitter.com/JdJ8xECoTP (https://t.co/JdJ8xECoTP)
? Meteocat. gencat (@meteocat) 12 de maig de 2016
(https://twitter.com/meteocat/status/730762769407037440)

Com hi va @TomasMolinaB (https://twitter.com/TomasMolinaB) @meteocat
(https://twitter.com/meteocat) #breda (https://twitter.com/hashtag/breda?src=hash) @espaiterra
(https://twitter.com/espaiterra) #pluja (https://twitter.com/hashtag/pluja?src=hash) #calamarsa
(https://twitter.com/hashtag/calamarsa?src=hash) #moltaigua
(https://twitter.com/hashtag/moltaigua?src=hash) pic.twitter.com/SgxPvNS2du
(https://t.co/SgxPvNS2du)
? Sergi Casabón (@CASKA93) 13 de maig de 2016
(https://twitter.com/CASKA93/status/731124538252099584)
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