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Imatge de la zona deMontsent de Pallars, a més de 2.800metres, coberta d’una capa de neu.

La neu arriba de nou al Pirineu
Emblanquina cotes altes del Pallars, la Ribagorça, Aran i l’Alt Urgell || Les temperatures
cauen finsadeugrausen tresdies i lesmàximesnovansuperarahiraLleidaels20graus

METEOROLOGIA PRECIPITACIONS

al mes de maig per trobar tem-
peratures màximes tan baixes.
En altres ciutats van ser fins i tot
inferiors, com a Mollerussa, on
la més alta es va quedar en 18
graus.

Aquest descens es va produ-

ir bàsicament per la nuvolositat
que va cobrir ahir tota la pro-
víncia i que no va deixar veure
el sol. Per avui es preveu una re-
cuperació del termòmetre de for-
ma gradual, amb màximes d’en-
tre 22 i 24 graus al pla.

D’altra banda, per al cap de
setmana, segons meteoròlegs
consultats, es podrien produir
més precipitacions en forma de
pluja, tot i que les mínimes es
mantindran entre els 14 i els 15
graus a les comarques del pla.

J.G./ACN
❘ LLEIDA ❘ El Pirineu de Lleida va
registrar ahir la primera nevada
de la temporada, en cotes supe-
riors als 2.000 metres d’altitud,
en què va deixar una capa blan-
ca de neu en zones com Mont-
sent de Pallars, situat a més de
2.800 metres, i en algunes zo-
nes de la serra del Cadí. En al-
tres punts del Pirineu, la preci-
pitació va caure en forma d’ai-
gua i va deixar entre 20 i 30 li-
tres per metre quadrat després
d’alguns mesos de sequera, se-
gons van explicar meteoròlegs
consultats per aquest diari. Per
la seua part, els termòmetres van
caure a les cotes altes fins als 3,4
graus negatius a Boí (a més de
2.500 metres), a menys 1,6 graus
a Espot i a 2,2 graus positius a
Salòria. La neu també es va dei-
xar veure a l’Alta Ribagorça i
punts alts del Pallars Sobirà, ai-
xí com al Pirineu aragonès.

D’altra banda, al pla, les tem-
peratures també van experimen-
tar una caiguda de deu graus en
tres dies.Així, la capital va re-
gistrar ahir una màxima de 20
graus, quan diumenge es va ar-
ribar als 30. Cal remuntar-se fins
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Endesaprotegeix la xarxa
dels plans de laUnilla
❘ LLEIDA ❘ Endesa ha remodelat
una línia de mitjana tensió
per preservar les aus dels
plans de la Unilla, declarats
zona de protecció (ZEPA).Ai-
xí mateix, la companyia ha
invertit més de 10.000 euros
en parallamps a les estacions
del Pont de Suert i de Molle-
russa.

Barruera celebra la
tretzena fira ramadera
❘ LA VALL DE BOÍ ❘ El passeig de
Sant Feliu i el nucli antic de
Barruera acolliran diumenge
la tretzena edició de la fira
anual de la localitat, a laVall
de Boí. La mostra inclourà
l’exposició i venda de besti-
ar, així com d’eines del camp
i artesania. La fira comença-
rà a les 10.00 hores.

Commemoració de la
Querimònia d’Aran
❘ VIELHA ❘ Una conferència so-
bre la batalla de Murèth a càr-
rec del professor Josep Maria
Canabal va servir ahir de punt
de partida per a la celebració
dels 700 anys de la Querimò-
nia de laVal d’Aran, el docu-
ment que reconeix els drets
històrics de la vall, que cul-
minarà el 2013.
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