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La neu va arribar als 15 centímetres de gruix en alguns punts d’Alt Àneu.

METEOPALLARS

❘ LLEIDA ❘ Les últimes precipitaci-
ons de neu van deixar ahir 15
centímetres al Pirineu en cotes
d’entre 1.600 i 1.800metres, so-
bretot al Pallars Sobirà.Va ne-
var a Sort, a 700 metres, tot i
que no va agafar, i a Esterri, a
960.AAran també va cobrir les
cotes altes i l’estació de Baquei-
ra va poder posar a funcionar
els canons de neu artificial a la
zona d’Orrit per preparar les pis-
tes de cara a l’obertura de la
temporada.

Segons l’Observatori Meteo-
rològic de Sort, les temperatu-
res mínimes han caigut en els
dos últims dies fins a 15 graus a
la muntanya i més de 10 al pla.
Així, a Salòria, al Sobirà, a 2.400
metres d’altitud, es van registrar
ahir mínimes de 14,4 graus so-
ta zero i màximes de 9,9 nega-
tius amb ratxes de vent que van
arribar als 136 quilòmetres per
hora.Al port de la Bonaigua, on
dissabte a la nit calia circular
amb cadenes, es va arribar a una
mínima de 12 graus negatius i
una màxima de 9,5 sota zero.A
Certascan, les ràfegues van ser
de 103 quilòmetres per hora, les
mínimes, de 14 sota zero i les
màximes, de 10,7 graus nega-
tius.

A més, el fort vent va fer in-
crementar la sensació de fred en
moltes capitals de les comarques
de muntanya i també va obligar
els bombers a realitzar una de-
sena de sortides a les comarques
lleidatanes, la majoria per reti-
rar arbres tombats en carrete-
res, com a Sort, el Pont de Suert
o Coll de Nargó, i revisar faça-
nes, com al carrerAcadèmia de
Lleida.

El vent també va continuar
causant estralls ahir a Catalunya
amb ràfegues de fins a 161 km/h
a Portbou, 700 trucades al 112
i 181 sortides de bombers.

Quinze centímetres de neu al
Pirineu i temperatures sota zero
Les nevades arriben a Esterri i Sort i els termòmetres cauen fins a 15 graus a la
muntanya i 10 al pla || Una desena d’avisos pel vent a Ponent

METEOROLOGIAONADADEFRED

Els cims blanquinosos de les muntanyes pròximes a Vielha.

P.P.

MÍNIMESD’AHIR

Salòria (2.451 m) -14,4º

Bonaigua (2.266) -12,2º

S. Esteve de la S. -4,6º

Vielha -2,5º

Oliola -1,2º

La Pobla de Segur 0,1º

Cervera 0,4º

El Pont de Suert 0,7º

Alguaire 1,3º

Tàrrega 1,7º

Lleida 2,9º

Castelldans 3º

LOCALITAT ºC ERC de les Borges
critica la pujada
dels impostos

MUNICIPIS

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El grup
d’ERC de les Borges, a l’opo-
sició municipal, critica la pu-
jada dels impostos superior
al 5% del total de la recapta-
ció per la poca sensibilitat que
demostren cap a la ciutada-
nia i, especialment cap a les
persones més desfavorides.
El ple debatrà avui les taxes
i preveu congelar l’IBI per al
2003 (vegeu SEGRE del dia
25).

Localitzat a Cellers
un boletaire que
s’havia desorientat

EMERGÈNCIES

❘ CELLERS ❘ Els bombers van tre-
ballar ahir en la recerca d’un
boletaire que s’havia deso-
rientat a Cellers. Un com-
pany va donar l’avís cap a
dos quarts de tres de la tar-
da i va ser trobat sa i estalvi
poc després. D’altra banda,
els bombers van rescatar
il·lès el barranquista que ha-
via quedat atrapat dissabte
a la nit en un remolí al bar-
ranc de Bóixols.

A l’UVI la dona
ferida de gravetat
en l’accident d’Artesa

TRÀNSIT

❘LLEIDA ❘La dona de 55 anys que
dissabte va resultar greument
ferida en un accident aArte-
sa de Segre estava ahir a la nit
ingressada a l’UVI de l’Arnau.
En el sinistre va morir el seu
marit, Damià Badia, de 60
anys i professor com ella al
Claver.Tornaven de collir bo-
lets quan el cotxe va sortir de
la via i va xocar contra una
estructura de formigó.

Trenta-cinc expositors en la desena
edició de la fira dels bolets d’Isona

CERTÀMENSGASTRONOMIA

Els bolets van ser els protagonistes de la fira Boletus d’Isona.

❘ ISONA I CONCA DELLÀ ❘ Els carrers
d’Isona i, especialment, la plaça
Bisbe Badia es van omplir ahir
de visitants en la desena edició
de Boletus, la fira del bolet de
la població. El certamen va
comptar amb 35 expositors de
productes agroalimentaris, arte-
sans i d’associacions.A les 10.30
hores, les penyes boletaires i els
nens de l’escolaAeso van entrar
a la plaça acompanyats d’una
cercavila.A partir de les 11.00
hores, es va poder visitar l’ex-

posició de bolets que s’ha mun-
tat gràcies a la collita en diver-
ses sortides pels boscos de la po-
blació. La mostra es completa
amb nombroses fotografies i fit-
xes sobre les característiques bi-
ològiques.A partir de les 12.30
hores va començar la mostra gas-
tronòmica popular de cuina amb
bolets.

El certamen va estar molt ani-
mat malgrat el fred i el vent i
l’abundància de bolets també
s’ha fet patent gràcies a les últi-

mes pluges, que han fet proli-
ferar els bolets als boscos del Jus-
sà.

Durant la fira es van entregar
diversos premis a la cistella de
bolets comestibles més variada,
a la cistella de bolets tòxics més
vistosa, al bolet més gran, a la
cistella més artística així com el
premi especial del micòleg. Els
premis s’han repartit en les ca-
tegories de penyes que s’han
anat creant en anteriors certà-
mens i en individual.

MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

BiblioSort
Resaltado


