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J. GABERNET
❘ LLEIDA ❘ Una intensa i imprevis-
ta nevada que va començar cap
a les onze i mitja del matí va pro-
vocar ahir el caos en carreteres
de totes les comarques de mun-
tanya de Lleida, tret de laVal
d’Aran, i va obligar a tallar la via
d’accés a la Seu d’Urgell iAn-
dorra entre Coll de Nargó i la
capital de l’Alt Urgell en dife-
rents trams durant diverses ho-
res. El temporal va arribar sen-
se avís previ, va agafar despre-
vinguts molts turistes que es van
desplaçar a les estacions d’esquí
del Pirineu i també va afectar al
pla amb pluges en totes les se-
ues comarques i granís en algu-
nes zones de les Garrigues

La pitjor part se la van em-
portar els que es van desplaçar
a l’Alt Urgell i aAndorra, ja que
la circulació va quedar tallada
entre Coll de Nargó i Adrall
(tram de titularitat de la Gene-
ralitat i amb denominació de C-
14) des de les 13.10 h i entre
Adrall i la Seu (de l’Estat i amb
clau N-260) a partir de les cinc
de la tarda. Les màquines lleva-
neu van tenir dificultats per ne-
tejar la calçada perquèmolts cot-
xes van quedar creuats a la via,
segons va explicar l’alcaldeAl-
bert Batalla. Cap a les sis es va
poder restablir la circulació en
tots els trams, encara que amb
l’obligatorietat d’utilitzar cade-
nes. Molts turistes es van que-

Unanevada inesperada talla la carretera a
la Seu i provoca el caos viari al Pirineu
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dar aïllats a la capital de l’Alt
Urgell diverses hores i els que
no tenien cadenes al seu cotxe
van haver de passar la nit a la
ciutat.

A la resta del Pirineu, va ser
obligatori l’ús de cadenes en els
accessos a Sort, lesValls d’Àneu,
laVall Ferrera i laVall de Cardós
(Pallars Sobirà), en la via d’en-
trada a laVall Fosca (Jussà), a la
carretera de laVall de Boí, a la
Bonaigua i en recorreguts de la
Cerdanya. En total, la nevada va
afectar unes quinze carreteres
i poblacions de cotes baixes de
les valls del Pirineu i no a les zo-
nes altes.Va ser precisament la

Unamàquina llevaneu a la carretera d’accés a la Vall de Boí.
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Imatge de la neu
caient a la població
de Rialp.

INCIDÈNCIES

Carreteres tallades
❚ En el trajecte de Lleida a la Seu
va quedar tallat el tram entre Coll
de Nargó i Adrall (de titularitat de
la Generalitat i amb denomina-
ció de carretera C-14) entre les
13.10 i les 17.45 h. Des de les cinc
fins a aquella mateixa hora va
quedar també interrompuda la
circulació entre Adrall i la Seu (N-
260 i de titularitat estatal).

Retencions
❚Va ser especialment significati-
va la retenció de vehicles a la car-
retera de la Seu en diversos
trams entre Coll de Nargó i
Adrall. El fet que molts vehicles
van quedar atrapats o creuats en
la via va dificultar la feina de les
màquines llevaneu.

Atrapats

❚Molts turistes que sortien d’An-
dorra van quedar atrapats a la
Seu d’Urgell.

Cadenes
❚ En els trams viaris de Sort a Es-
terri, de Baqueira al Pla de Beret,
d’Esterri a Alòs d’Isil, de Baquei-
ra a Esterri, de Tuixent a Gòsol,
del Pont a Caldes de Boí, de Boí
al Pla de l’Ermita, de Senterada a
Espui, de Llavorsí a Tavascan, de
Tírvia a Àreu i d’Isona a Coll de
Nargó.

Caigudad’un sostre

❚ Despreniment d’un fals sostre
d’una fàbrica a les Borges a cau-
sa de la pluja i per un problema
al desaigüe.

Vehicles atrapats
❚ Els bombers “van rescatar” ve-
hicles atrapats per la neu a Sort i
Espot.

Despreniments

❚ Caiguda de roques a la carrete-
ra L-V-9047 a Os de Balaguer, en
l’accés a la Baronia de Rialp i a
l’Eix de l’Ebre a Maials.

coincidència de diversos factors
meteorològics el que va provo-
car aquesta situació: temperatu-
res baixes al Pirineu durant la
nit, acumulació d’aire fred en les
parts inferiors de les valls i plu-
ja a partir del migdia. “L’aigua
es va convertir en neu al seu pas
per les cotes inferiors”, van ex-
plicar meteoròlegs consultats.
“El fet que es produïssin tres fe-
nòmens diferents va fer que no
es preveiés la nevada”, van in-
dicar les mateixes fonts. Poste-
riorment a la precipitació en co-
tes baixes, la neu es va encebar
també en les altes i en les pistes
d’esquí.Retencions entre el Pla de Sant Tirs i Adrall, ahir.

10/15
CENTÍMETRES

És la neu acumulada a les zones
afectades i totes estan situades
en cotes baixes de les valls del Pi-
rineu.

DADES

20
LITRES/METRE QUADRAT

És la quantitat d’aigua que va
caure durant el matí a Lleida ciu-
tat, xifra similar a altres localitats
del pla.
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