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Unnou temporal de pluja i pedra inunda
edificis i carreteres i danya cultius a Lleida
Calamarsa a l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Solsonès, Pla, Urgell i Segrià amb pluges que van
deixar fins a 50 litres enmitja hora || Talls de llum, arbres tombats pel vent i 120 avisos a bombers

R. R./M.M.A./REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Un nou temporal de pe-
dra i fortes pluges va afectar ahir
a la tarda tant les comarques del
pla de Lleida com les del Piri-
neu. La calamarsa va caure al
Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça,
la Noguera, el Segrià, el Pla
d’Urgell i l’Urgell, i en algunes
zones van caure pedres de la mi-
da d’una nou que van arrasar
horts, vinyes i van ocasionar al-
guns danys en edificis, com la
ruptura de finestres.A la pedra
s’hi van sumar forts vents, que
van arribar als 98 quilòmetres
per hora i que van fer caure els
arbres de pera conference, a
punt de ser collida (vegeu la pà-
gina 10). El temporal també va
deixar xàfecs que van arribar a
superar els 86 litres per metre
quadrat, amb acumulacions
d’entre 40 i 50 litres en només
mitja hora a la Noguera, una de
les comarques més afectades. El
temporal, el sisè episodi de pe-
dra d’importància a Lleida des

del del juny, també va ocasio-
nar incidències a la Catalunya
central i en altres punts d’Espa-
nya.

Les pluges van inundar els
baixos d’edificis, carrers i car-
reteres secundàries a Balaguer,
Ponts, Mollerussa,Almacelles i
Ivars d’Urgell, entre altres loca-
litats. La tempesta va provocar
diversos despreniments a la zo-
na de laTerreta deTremp, on una
de les allaus de terra i roques va
tallar la carretera que uneix els
Masos deTamúrcia i Espluga de
Serra.Així ho va confirmar el
consistori, que va indicar que
ahir mateix van iniciar els tre-
balls per restablir-hi el trànsit.
L’acumulació d’aigua també va
obligar a tallar a Mollerussa la
carretera al Palau.

Els serveis d’emergències de
la Generalitat van rebre, fins a
les 22.00 hores, 120 avisos d’in-
cidències relacionades amb el
temporal, majoritàriament per
arbres tombats pel vent i inun-
dacions en pàrquings subter-
ranis i establiments comercials.
El subministrament elèctric va
quedar interromput en alguns
municipis.

ALTRES ZONES AFECTADES

El temporal també va
provocar danys a la
Catalunya central i
en altres punts d’Espanya

Retiren el carnet a un conductor
per anar a 189 km/h per la N-240
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Balaguer insta a tancar tres edificis
abandonats i a retirar una grua
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ELTEMPORALALLEIDA

La pedra va arribar a cobrir com una catifa els carrers de la Coma i la Pedra.

JOSEP PLANA

A Barruera també va caure una forta calamarsada.

A Figuerola d’Orcau es va registrar unade les pedregadesmés fortes.

La mida de la pedra que va caure a la tarda al Pallars Jussà.

JOSEP LLUÍS FARRERO

RUTH REINA

■ Un llamp que va caure di-
marts a Sort va provocar una
pujada de tensió a la xarxa i
va provocar problemes en usu-
aris particulars i establiments,

fins al punt que va arribar a da-
nyar algun aparell connectat a
l’electricitat, segons van expli-
car ahir alguns afectats, que ja
han recuperat les connexions

després de reposar el material
danyat per la tempesta. D’al-
tra banda,un llamp que va cau-
re ahir a Ponts va deixar sen-
se llum un restaurant.

ASort, la tempestadeixa sense connexióa Internet98km/h
A LA NOGUERA

El vent va arribar als 98 km/h a la
Noguera i els agricultors temen
danys en la pera conference.

Fortes pluges
❚ Les precipitacions van arribar
als 86 litres per metre quadrat a
la Noguera i, en algunes zones, es
van acumular entre 40 i 50 litres
en només mitja hora.

Ratxes de vent
❚ Les ratxes de vent van arribar
als 98 quilòmetres per hora a les
comarques del pla, i a Lleida ciu-
tat i en altres municipis del Segrià
i les Garrigues van tombar arbres.
Al sud de la Noguera i el Segrià
temen danys en la pera conferen-
ce.

Calamarsa
❚ Pedra de la mida d’una nou va
arrasar horts i vinyes al Pallars
Jussà, i podria haver ocasionat al-
guns danys en fruiters. El d’ahir
va ser el sisè episodi de pedra
d’importància des del mes de
juny.
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