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❘ MONTELLÀ I MARTINET ❘ Dos perso-
nes vanmorir ahir a la nit a cau-
sa d’una allau a la cara nord del
Cadí, segons va comunicar el
servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) als bombers que van anar
a rescatar-los.
L’avís de l’accident es va pro-

duir a les 21.25 h de la nit. Els
fets es van registrar al coll de la
Canal del Cristall, al municipi
lleidatà de Montellà i Martinet
(Cerdanya).A causa de la difi-
cultat de l’operació, es calcu-
lava, a l’hora de tancar aques-
ta edició, que els equips de res-
cat encara tardarien tres hores
a portar els cossos on són els
efectius del SEMque es van des-
plaçar fins al lloc. És el succés
més greu que s’ha produït
aquest hivern i primavera a cau-
sa de la gran neu acumulada,
que ha provocat algunes eslla-
vissades i allaus de neu.

Rècord de baixes temperatures
D’altra banda, la ciutat de

Lleida va registrar ahir, amb 8,5
graus, la temperatura màxima
més baixa dels últims 73 anys,
des que hi ha dades certificades
des del 1940, en un final d’abril,
segons va constatar el Centre
Meteorològic de Lleida. Un in-
tens fred que ha crescut els úl-
tims dies a causa d’una borras-
ca amb fred d’aire procedent
del nord d’Europa i que ha afec-
tat tot l’est de la Península.
Mentrestant, la temperatura

mínima durant la jornada d’ahir,
de 5 graus, no va arribar a as-
solir cap rècord com la màxi-
ma.
A la resta de capitals de co-

marca de Lleida tampoc no es
van superar els deu graus, se-
gons les mateixes dades del
Centre de Meteorologia. I tot
plegat tenint en compte que, el
passat 18 d’abril, el termòme-
tre va arribar a marcar fins a 30
graus, fet que suposa un descens
de gairebé 22 graus en només
deu dies.
El temporal, d’altra banda,

va vindre acompanyat de pluja
i també de neu a tot el Pirineu
i va afectar de nou laVal d’Aran,
Vielha inclosa i amb un pam de
neu en cotes altes de les pistes
d’esquí de Baqueira, i poblaci-
ons del Pallars Sobirà, l’Alta Ri-
bagorça i l’Alt Urgell.
Al pla també va fer acte de

presència, a partir dels 500 me-
tres, en algunes poblacions de
les comarques de les Garrigues,
la Segarra i la Noguera.

Dos excursionistesmoren atrapats per
una allau deneu a la serra del Cadí
A la cara nord d’aquesta serralada i al municipi lleidatà de Montellà i Martinet

Dos excursionistes vanmorir ahir a la nit atrapats sota una allau a la serra del Cadí, al municipi lleidatà deMontellà i

Martinet, en un dia de temporal i després d’un hivern de grans nevades que ja han provocat diverses allaus. Mentrestant,

el temporal va intensificar-se ahir i va deixar una temperatura de 8,5 graus demàxima, la més baixa a Lleida en 70 anys.

ENRIQUE

ELTEMPORAL

Aitona 8,6 10,9

Albesa 8,0 9,6

Castelldans 8,0 16,9

Cervera 7,5 18,7

La Pobla de Segur 9,3 1,9

La Seu d’Urgell 4,0 8,9

Mollerussa 8,3 0,5

Solsona 7,5 12,1

Tàrrega 7,7 11,5

Alcarràs 8,7 13,6

Alfarràs 8,4 8,6

Alguaire 7,2 8,9

La Granadella 5,7 20,3

Lleida 8,5 13,2

Maials 6,2 16,7

Oliana 7,8 8,5

Organyà 6,0 18,9

Raimat 8,0 10,2

Seròs 8,6 13,6

Sort 6,6 2,2

Torres de Segre 8,1 13,2

Tremp 7,4 7,9

Vilanova de Meià 7,9 10,5

Vilanova de Segrià 8,4 10,7

LOCALITAT TEMP. MÀXIMA PRECIPITACIÓ (º C)
(mm/mm)
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Imatge presa ahir al port del Cantó, entre el Sobirà i l’Alt Urgell.

8,5
GRAUS

És la màxima registrada ahir pel
Centre Metereològic de Lleida. La
mínima va ser de 5 graus a la capi-
tal del Segrià.

73
ANYS

Hi ha registres des de l’any 1940.
Mai a finals d’abril en aquests 73
anys una màxima no havia sigut
tan baixa.

Previsions
❚ Segons la previsió del Servei Me-
teorològic de Catalunya, el fred es
mantindrà els pròxims dies, així
com les precipitacions en forma de
pluja. A les cotes més altes del Pi-
rineu pot ser que continuïn les ne-
vades.

DADES CLAUS

Buidatgedepantans
❚ La Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre va ordenar dissabte desem-
bassar aigua d’Oliana, que està
gairebé al límit de capacitat. Tam-
bé Endesa ha deixat buit el pan-
tà de Moralets a l’espera d’aug-
ments pel desglaç.

JUANJO BERDUN

Tarrés és un dels llocs de les Garrigues que es van despertar nevats.

La crescudadel riu Segreobligaa tallar caminsaLleida
■ La Guàrdia Urbana va proce-
dir ahir al tall d’alguns camins i
accessos al riu Segre davant de
la crescuda de cabal. La policia
va prendre precaucions davant
de l’avís de la CHE de l’obertu-

ra de comportes de la Mitjana
per deixar anar 10metres cúbics.
La Urbana va tallar al trànsit el
camí de l’ermita de Butsènit, que
va quedar negat, i va acordonar
accessos al riu a Lleida ciutat com

el del pont de la Universitat.A
Lleida van caure fins a 13 litres
per metre quadrat.A les Garri-
gues, es van acumular fins a 20
litres per metre quadrat, com a
la Granadella.

Vista de la població aranesa d’Arties en plena nevada.
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