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Els rius del Pirineu ja acumulen almenys un 50% més de neu que la mitjana dels últims cinc anys, segons la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Aquestes dades beneficiarien els pantans, que estan per sobre de la meitat,
quan arribi el desglaç. Amb el temporal, les pistes d’esquí han guanyat fins a 120 centímetres de neu nova.

➜

TEMPORAL CONSEQÜÈNCIES

El Pirineu, amb un 50% més de neu
que l’últim lustre i rècord al Solsonès

Port del Comte, amb la nevada més gran en 20 anys, i els termòmetres cauen en picat
FGC

X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ El Pirineu ja acumula
un 50% més de neu que la mitjana dels últims cinc anys, segons dades de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre sobre les
reserves de neu a les capçaleres
dels rius. L’informe recull les
dades només fins diumenge, de
manera que no té en compte les
nevades d’aquests últims dies,
que han deixat fins a 66 centímetres en punts com Espot. La
Noguera Pallaresa compta amb
317 hectòmetres cúbics d’aigua
en forma de neu a la capçalera,
mentre que en el mateix període de l’any passat eren 271 i la
mitjana de l’últim lustre és de
213. A Aran, la Garona té 260
hectòmetres cúbics de neu, un
65% més que el 2017, i per la
seua part les reserves de neu
del Segre han crescut un 41%
respecte a l’any passat. Aquests
nivells de neu, si el desglaç no
és brusc, beneficiaran les reserves dels embassaments, que ara
ja estan a la meitat. En aquest
sentit, Oliana està al 69% de la
capacitat; Rialb, al 47%; Santa Anna, al 69%, i Canelles, al
48%.
El temporal de fred va seguir
ahir a Catalunya i la temperatura mínima es va registrar a
Das (Girona), amb 21 graus sota
zero, i pel que fa a Lleida es van
assolir els 16 graus negatius a
Boí. Així mateix, les nevades
han deixat les pistes d’esquí en
les millors condicions possibles,
segons van apuntar fonts dels
dominis. Per exemple, a Port
del Comte tenen gruixos que
arriben fins als 240 centímetres i 1,2 metres de neu nova
en cotes altes. Des de l’estació del Solsonès van explicar
que no recordaven “una nevada tan gran des de feia més de
vint anys”. Els gruixos de totes
les estacions d’alpí superen els
dos metres, i al seu torn el nòrdic viurà aquests dies el millor
cap de setmana del que va de
segle (vegeu més informació a
la pàgina 4). El nòrdic compta
amb gruixos màximes que van
des dels 2,4 metres a Tuixent
La Vansa fins al metre de neu
que hi ha a Aransa. La previsió
és que aquest sigui un molt bon
cap de setmana per a l’esquí i el
director del Patronat de Turisme
de la Diputació, Juli Alegre, va
apuntar que es compliran les
previsions de creixement que
s’havien marcat a l’inici de la
temporada, amb la venda de
més d’1,3 milions de forfets.

TEMPERATURES MÍNIMES
LOCALITAT

ºC

Boí

-16,4º

Espot

-15,6º

Salòria

-15,6º

Sasseuva

-13,5º

Lac Redon

-13,4º

El Pont de Suert

-10,8º

La Seu d’Urgell

-9º

Alinyà

-7,6º

Massoteres

-6,2º

La Pobla de Segur

-6,1º

Sort

-6,1º

Os de Balaguer

-6º

Vielha

-5,9º

Camarasa

-5,9º

Vilanova de Meià

-5,9º

St. Romà d’Abella

-5,7º

Cervera

-4,8º

Alfarràs

-4,8º

La Granadella

-4,1º

Alguns dels esquiadors que ahir al matí van visitar l’estació de Port Ainé.
FGC

Cadenes tan
sols en 2 vies i
l’accés a la llum,
normalitzat

DADES

317

HECTÒMETRES CÚBICS
La capçalera de la Noguera Pallaresa compta amb 317 hectòmetres cúbics d’aigua en forma
de neu.

El GRAE trasllada
una dona a Guils
❘ LLEIDA ❘ Les carreteres de Lleida van recuperar ahir la normalitat després de les nevades d’aquest dilluns i només
era obligatori l’ús de cadenes
al Pla de Beret i el port de la
Bonaigua. Així mateix, des
d’Endesa van informar que
tots els veïns van recuperar el
subministrament i van assegurar que no tenien constància
de noves avaries en el sistema.
A més, dos totterrenys dels
bombers del grup d’actuacions
especials (GRAE) van anar a
buscar, acompanyats pel Servei d’Emergències Mèdiques,
una dona de més de 70 anys
en una casa de Guils del Cantó, a Montferrer i Castellbò,

Rius
z La Garona té acumulats 260
hectòmetres cúbics i les reserves del Segre han crescut un
41% respecte al 2017.

Estacions d’esquí
Imatge d’un dels telecadires d’Espot.

per traslladar-la a l’hospital
de la Seu d’Urgell. Mentre
que a les comarques de Lleida les carreteres no es van
veure gaire afectades per la
neu durant la jornada d’ahir,
a Girona i Barcelona van ser
molts els trams en els quals
eren obligatòries les cadenes
i va arribar a nevar a la capital
catalana (més informació a

la pàgina 19). S’ha de recordar que la nevada de dilluns
va complicar la circulació en
cinquanta trams de carreteres
lleidatanes. El departament
d’Empresa va anunciar que
obrirà un expedient informatiu per investigar els talls de
llum durant l’episodi de les
nevades d’aquesta setmana
(vegeu SEGRE de dimecres).

z Port del Comte ha guanyat
aquesta setmana 1,2 metres de
neu nova a les cotes altes. Totes
les estacions de Lleida tenen
neu d’“excel·lent” qualitat.

Gruixos de neu
z Els dominis esquiables d’alpí
de Lleida compten amb gruixos que superen els dos metres,
mentre que els de nòrdic arriben fins als 2,4 metres de Tuixent-La Vansa.
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COMARQUES

TEMPORAL ESQUÍ

■

“El millor cap de setmana del segle”

Per al nòrdic, amb gruixos que arriben fins als dos metres i totes les instal·lacions obertes ||
Les pistes d’alpí, a ple rendiment i preparades per rebre els turistes per a Carnaval
X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Les pistes d’esquí nòrdic
viuen el millor cap de setmana
d’aquest segle, amb totes les instal·lacions obertes i gruixos que
arriben fins als dos metres. Així
ho va explicar ahir la portaveu
de Tot Nòrdic, Imma Obiols, que
va assegurar que la nevada dels
últims dies ha estat la més forta dels darrers anys i ha deixat
una neu d’excel·lent qualitat.
En aquesta mateixa línia es van
pronunciar fonts de les estacions
d’alpí, que van apuntar que la
neu està assegurada fins a Setmana Santa, encara que cap
d’aquestes es planteja retardar
el final de la temporada, previst
per al 8 d’abril.

Així mateix, els hotels del
Pla de l’Ermita i de Port Ainé
estan gairebé al cent per cent
d’ocupació aquest cap de setmana. Fonts de FGC van apuntar
que aquesta ha estat una de les
nevades “més importants” en
anys a Espot i Port Ainé, i per
la seua banda, a Baqueira, els
visitants podran disfrutar d’una
neu de molt bona qualitat, segons el director comercial, Xavier Ubeira.
Així mateix, Port del Comte
espera rebre 6.000 esquiadors
durant el cap de setmana i fonts
de l’estació van assegurar que
treballen per retirar part de la
neu que ha caigut per garantir
l’accés a totes les instal·lacions

C. SANS

Nens jugant amb la neu, ahir a l’estació de Lles de Cerdanya.

LES PISTES, UNA A UNA
GRUIX cm

QUALITAT

del domini. Al seu torn, el director del Patronat de Turisme
de la Diputació, Juli Alegre, va
afirmar que les pistes lleidatanes estan “a ple rendiment”
i que aquest mes de febrer és
quan es nota un “repunt del turisme estranger”, sobretot dels
que arriben des de França, al
coincidir amb un període de
vacances del país veí.
S’ha de recordar que aquest
cap de setmana se celebra Carnaval i les estacions lleidatanes
han organitzat activitats que
giren al voltant d’aquesta festa, a més que moltes d’aquestes ofereixen descomptes en el
preu del forfet als que hi vagin
disfressats.

Més informació: www.catneu.net · www.esquiespana.org · www.skiandorra.ad · www.ski-france.com
REMUNT.

PISTES

ACCESSOS

FORFET*

INFORMACIÓ

LLEIDA
Baqueira Beret
Boí Taüll Resort
Port Ainé
Port del Comte
Espot Esquí
Tavascan

130 - 210
180 - 212
135 - 210
160 - 240
145 - 225
150 -190

Pols
Pols
Pols
Pols
Pols
Pols

35 de 35 105 de 105
11 d’11
43 de 43
7 de 7
25 de 25
7 de 17
25 de 37
5 de 5
22 de 22
3 de 3
7 de 7

oberts
oberts
oberts
oberts
oberts
oberts

51,5 €
39 €
32 €
35 €
32 €
21 €

973 639 010
902 304 430
932 041 041
973 492 139
932 041 041
665 670 193

110 - 195
80 - 155

Pols
Pols

44 de 45 73 de 73
70 de70 128 de 128

oberts
oberts

38 €
49 €

376 739 600
376 891 800

200 - 360
150 - 245
195 - 260
150 - 180

Pols
Pols
Pols
Pols

15 de 15
18 de 18
11 d’11
5 de 5

oberts
oberts
oberts
oberts

38 €
43 €
22,50 €
30€

972 892 031
972 890 053
972 136 057
972 732 020

ANDORRA
Vallnord
Grandvalira

GIRONA
La Molina
Masella
Vallter 2000
Vall de Núria

63 de 63
65 de 65
13 de 13
11 d’11

OSCA
Astún Candanchú
Aramón Cerler
Aramón Formigal

60 - 200
110 - 200
95 - 255

Pols
Pols
Pols

27 de 40 75 de 101
18 de 19 57 de 68
34 de 37 116 de 147

oberts
oberts
oberts

41 €
43 €
45 €

974 373 034
974 551 111
974 490 000

140 - 200

Pols

10 d’11

oberts

37 €

33562396169

FRANÇA
Piau Engaly
(*) Preu de forfet d’adult

38 de 41

GRUIX cm

QUALITAT

QUILÒMETRES ESQUIABLES ACCESSOS

FORFET*

INFORMACIÓ

LLEIDA
Aransa
Lles
Sant Joan de l’Erm
Tavascan
Tuixent La Vansa
Bosc Virós
Guils Fontanera
(*) Preu de forfet d’adult

60 - 100
100 - 115
75 - 130
150 -190
100 - 240
80 - 130
85 - 130

Pols
Pols
Pols
Pols
Pols
Pols
Pols

31
25
30
14
35
23
34

oberts
oberts
oberts
oberts
oberts
oberts
oberts

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

973 293 051
973 293 100
973 298 015
665 670 193
973 370 030
672 432 543
972 197 047

