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Vista de la Val d’Aran presa ahir des de Beret, i a la dreta el Cap del Port.

Les últimes nevades augmenten enun20%
les reserves de neudel Pirineu en 2 setmanes
Normalitzada la situació aAran, després de l’última precipitació, que deixamigmetre de neu || Ràfegues
de vent que superen els cent quilòmetres per hora a Beret i en zones altes de la vall de Boí

METEOROLOGIANEU

J. GABERNET
❘ LLEIDA ❘ Les últimes nevades re-
gistrades al Pirineu de Lleida
han incrementat en un 20 per
cent en dos setmanes les reser-
ves de neu a les capçaleres dels
rius Segre, Ribagorçana, Palla-
resa i Éssera; una situació que
també es dóna a la resta de la
conca de l’Ebre. S’ha passat de
414 a 559 hectòmetres a tota la
conca (vegeu les xifres adjun-
tes). Particularment significa-
tiu és el creixement de les reser-
ves de la capçalera de l’Éssera,
que en aquest període de temps
han passat de 43 hectòmetres
cúbics a 57, una notícia que pot
alleugerir els temors de l’Aragó
i Catalunya davant del poc vo-
lum embassat a Barasona, que
disposa actualment de només 46
hectòmetres, encara que les
aportacions de l’Éssera s’han
quadruplicat en tan sols una set-
mana, segons la Confederació.

Per la seua part, al Segre l’acu-
mulació de més neu podria tra-
duir-se en la recuperació d’aigua
alliberada en el sistema Oliana-
Rialb per a la campanya de regs
d’aquest any i emmagatzemar-
ne més per a la campanya de
l’any que ve. El fantasma d’un
nou cicle de sequera s’allunya
lleugerament després d’aques-
tes nevades que s’estan regis-
trant a partir del final de la tem-
porada d’esquí (i que no s’han
produït durant la campanya).

L’evolució positiva del volum
de neu acumulat al Pirineu ve
donada per les nevades registra-
des especialment entre el 22 i el
24 de març i durant els primers
dies de Setmana Santa, a més

CONSELH GENERAU D’ARAN

dels gruixos resultants de l’úl-
tim temporal de diumenge. En
bona part d’Aran i, especial-
ment, a la Bonaigua, els gruixos
acumulats van arribar al migme-

tre després d’aquesta nevada,
que va obligar a tancar el túnel
deVielha i el port del Portilhon
al trànsit de camions articulats.
El temporal va remetre ahir i la
situació va tornar a la normali-
tat a laVal i només era neces-
sari l’ús de cadenes per circular
per la Bonaigua. No va nevar
durant el dia, encara que a la tar-
da van caure alguns flocs, segons
van explicar veïns deVielha.

Sí que van ser destacables les
ratxes de vent a totes les comar-

ques del Pirineu, que van arri-
bar a més de 100 quilòmetres
per hora a Beret i fins a 124 en
cotes molt altes de la Ribagor-
ça. Precisament, hi va haver al-
gunes incidències pel vent, que
va tombar un arbre a Sort, se-
gons l’ajuntament.

Les previsions apunten a un
dia de petites nevades a partir
dels 1.800 metres per avui. Per
la seua part, el risc d’allaus aug-
menta i se situa en 4 en una es-
cala de 5 al Pirineu.

El Suprem avala que Linyola veti les
antenes en zones residencials
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Balaguer obre el macroedifici social
amb deu sales, escenari i terrassa
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Una plataforma vol que l’acadèmia de
Talarn es converteixi en universitat si tanca

EXÈRCITFORMACIÓ

Imatge recent de les instal·lacions de l’acadèmia de Talarn.

❘LLEIDA ❘ Un col·lectiu de veïns del
Pallars Jussà impulsa una nova
plataforma per reclamar que les
instal·lacions de l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Subficials deTa-
larn (Agbs) es converteixin en
una universitat per al Pirineu
si Defensa decideix finalment
tancar-la al juliol, com va orde-
nar el passat mes demarç l’Exèr-
cit deTerra.L’entitat s’haurà de
constituir diumenge que ve, en
una assemblea prevista a l’ermi-
ta de Sant Sebastià deTalarn i

els seus impulsors plantegen que
la Generalitat podria arrendar
o obtindre la cessió temporal de
les instal·lacions per a usos edu-
catius com a alternativa a l’acti-
vitat que generen ara els mili-
tars.

Al marge d’‘Acadèmia sí’

“No som un moviment anti-
militarista”, va afirmar una de
les responsables d’aquesta mo-
bilització, que s’organitza al mar-
ge de la plataforma impulsada

pels ajuntaments deTremp iTa-
larn i per associacions i entitats
favorables a la continuïtat de
l’Agbs sota el lema Acadèmia
sí.

“El que defensem és que les
instal·lacions de l’acadèmia no
es desaprofitin si Defensa deci-
deix tancar-les o deixar-hi un re-
duït grup de militars”, va expli-
car. “Creiem que és important
plantejar alternatives si tanca
l’acadèmia per donar un gir a
l’economia de la comarca”.

LLEONARD DELSHAMS
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La previsió apunta a

petites precipitacions de

neu per avui i hi ha alt

risc d’allaus

EVOLUCIÓEN2SETMANES

EBRE

414 -559 Hm3

SEGRE

96 -140 Hm3

RIBAGORÇANA

39 -44 Hm3

PALLARESA

66 -87 Hm3

ÉSSERA

43 -57 Hm3

GARONA

106 -117 Hm3

❚ Dades en hectòmetres cúbics
comparades entre el 31 demarç
i el 15 d’abril (ahir).

VENT

Pla de Beret 108

Lac Redon 104

Vielha 49,3

Bonaigua 20,4

La Vall de Boí 124

Espot 107

Certascan 88

Salòria 104

LOCALITAT KM/H

Rosendo Manrique
Resaltado


