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Punt de partida del telecadira d’Espot Esquí, al Pallars Sobirà, cobert per una capa blanca de neu.

La primera grannevada al Pirineu permet
obrir les estacions d’esquí aquest dissabte
Totes les pistes alpines de Lleida a excepció de Boí Taüll, que ho farà el dia 6 de desembre || Cadenes
a la C-28 al port de la Bonaigua, per anar al pla de Beret i a la carretera d’accés a Guixers

METEOROLOGIAPRECIPITACIONS

MARÍA MOLINA
❘ LLEIDA ❘ Les nevades registrades
ahir al Pirineu van deixar entre
10 i 30 centímetres de neu en
cotes altes (entre 1.600 i 2.500
metres) i permetran obrir la
temporada aquest dissabte en
la majoria de les estacions d’al-
pí de Lleida,Andorra iAragó.A
Lleida ho faran Baqueira, Port
Ainé i Espot i Port del Comte,
mentre que BoíTaüll ho farà el
dia 6.AAndorra, Grandvalira i
Vallnord també preveuen obrir
aquest dissabte, igual que Cer-
ler. La resta d’estacions del grup
Aramon podrien fer-ho el pont
del Pilar.

Segons l’Observatori Meteo-
rològic de Sort i el Servei Me-
teorològic de Catalunya (SMC),
es tracta del primer temporal
d’importància, ja que s’intensi-
ficarà avui amb precipitacions
també copioses a menys altitud.
De fet, les d’ahir van obligar a
mantindre el trànsit amb cade-
nes al port de la Bonaigua (C-
28) i a l’accés de Baqueira al pla
de Beret (C-C-142b), on ja ca-
lia portar-ne des de dilluns a la

nit.També era necessari l’ús de
cadenes a la carretera LV-422 a
Guixers.

S’ha d’assenyalar que el tem-
poral també va causar proble-
mes de trànsit al port d’Enva-
lira, aAndorra. La nevada va ser
important tant aAran com al
Sobirà. Les temperatures van
ser fredes (3 graus negatius a Ba-
queira, 0 graus aVielha i 1 grau
a Sort i la Seu), tot i que les ge-
lades més fortes estan previstes
per avui, jornada en què s’espe-
ra una baixada d’entre 7 i 8
graus a les comarques de mun-
tanya.Va nevar aTaüll i Sant Llo-
renç de Morunys.

Protecció Civil ha activat el
pla d’emergències per nevades
al Pirineu i Prepirineu, especi-
alment aAran, l’Alta Ribagor-
ça, el Sobirà i la Cerdanya; i
també el Procicat davant de la
previsió de fortes ratxes de vent
nord als cims, que poden arri-
bar a superar els 90 quilòmetres
per hora. Les precipitacions bai-
xaran avui a cotes entre els 600
i 700 metres.

GELADES

Davallada de les
temperatures fins a -3 graus
a Vielha i avui descendiran
entre 7 i 8 al Pirineu

Dos candidats opten a presidir
el Segarra-Garrigues
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La Diputació donarà 13 milions als
pobles i el PUOSC baixa a la meitat
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LESCLAUS

Neu fins i tot a la Segarra
❚ El temporal de vent i fred va en-
trar dilluns a la nit i empitjorarà
avui al Pirineu i Prepirineu, especi-
alment al Sobirà, la Ribagorça, la
Cerdanya i Aran. També es preve-
uen nevades a la Catalunya central
i la Segarra.

Neucat i Procicat
❚ Protecció Civil de la Generali-
tat ha activat els plans especi-
als contra nevades i vents forts a
tota la zona de muntanya i reco-
mana precaucions a les carre-
teres durant tota la jornada
d’avui.

MARTA LLUVICH (ACN)

600
METRES D’ALTITUD

És la cota a la qual està previst
que baixi avui el temporal i deixi
uns cinc centímetres de neu en
poblacions com Esterri.

90
QUILÒMETRES PER HORA

El Servei Meteorològic de Catalu-
nya preveu avui ratxes de vent
que superaran els 90 quilòmetres
per hora als cims.

Un home col·locant cadenes al port de la Bonaigua.

Les pistes de Port Ainé oferien ahir aquest aspecte.
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El telecabina de Baqueira, totalment cobert per la neu.
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