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El temporal remet després de
deixar fins a 200 litres
El cabal dels rius disminueix progressivament després d'assolir un màxim a Ripoll
de 300 metres cúbics per segon, 100 vegades més que el dilluns
Galeria de fotos del temporal 4-6 de marÃ§
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1153/pagina1/temporal/pluja/4-6/marc)

El cabal dels rius ha començat a disminuir. Foto: Laia Deler

El temporal de xaloc ja és història després de deixar registres espectaculars especialment a la
Vall de Camprodon. Des del vespre de dilluns fins al dimecres a mig matí no ha parat de ploure i
els registres s'han situat entre els 30 i els 200 litres. Destaquen els valors acumulats a Setcases
(201,6), Molló (188,5); Llanars (160,8); Sant Pau de Segúries (194,7) i Sant Joan de les
Abadesses (162 litres).

A la resta de la comarca malgrat que la regada ha estat notable els registres són més modestos:
Ribes de Freser (69,8), Gombrèn (68,0), Núria (48,3 litres) i Ripoll (28,3 litres). De fet, l'entorn de
la capital ha esdevingut un autèntic forat negre pluviomètric (com mostra el mapa del Meteocat)
amb un registre 130 litres menor que punts tant propers com Sant Joan.
La pertorbació impulsada amb vents de xaloc, els més humits que poden afectar el país, no ha
fallat i ha permès un dels episodi de pluges generals més significatius en dos anys. A més, per
sobre de 2.000 metres ha caigut la nevada més important de tot l'hivern
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20214/nevada/important) amb més de 70
centímetres a les cotes baixes de Vallter.
Les pluges, especialment abundants a la Vall de Camprodon, han suposar que el multiplicar per
100 el cabal del Ter. A Ripoll, per exemple, es va passar dels 3,2 metres cúbics per segon de
mitjana el dilluns a una punta sostinguda de quasi 105 metres cúbics el dimarts. Aquest
dimecres ha continuat creixent fins als 293 metres cúbics i una làmina d'aigua de més de tres
metres d'alçada. Progressivament, a partir de mig matí, el cabal ha començat a baixar i aquest
vespre ja era de 120 metres cúbics.
L'episodi de pluja ha provocat petites esllavissades que generen dificultats per circular. La més
important es va produir dimarts al migdia al quilòmetre 8,5 de la carretera de Beget
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20210/esllavissada/sense/consequencies/greus/carre
tera/beget) (GIV-5223). Aquest matí, per altra banda, han caigut rocs en punts de la N-260a al
terme de Vallfogona així com a la N-260 a la zona de Ribamala (al límit dels termes entre Sant
Joan i Ripoll). A la tarda, a més, un esvoranc en aquest punt de 15 metres de llargada obliga a
donar pas alternatiu.
Precipitacions 4, 5 i 6 de març
Gombrèn: 68,0 litres
Llanars: 160,8 litres
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Planoles: 51,0 litres
Molló: 188,5 litres
Núria: 48,3 litres
Ribes de Freser: 69,8 litres
Ripoll: 28,3 litres
Sant Joan de les Abadesses: 162,0 litre
Sant Pau de Segúries: 194,7 litres
Setcases: 201,6 litres
Tregurà: 153,6 litres
Ulldeter: 106,4 litres
Vallter (Pastuira): 139,5 litres

El Ter al seu pas per Ripoll aquest dimecres. Foto: Bar Cabina

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1153/pagina1/temporal/pluja/4-6/marc)

El Ter pleníssim al seu pas per Camprodon. Foto: Jordi Juncà

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1153/pagina1/temporal/pluja/4-6/marc)
El Ter de banda a banda a Ripoll. Foto: Arnau Urgell

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1153/pagina1/temporal/pluja/4-6/marc)
La riera de l'Arçamala plena al pas pel Molí Petit. Foto: CEA Alt Ter
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