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Pluja, trons, neu i calamarsa
Les tempestes de diumenge es poden repetir aquesta tarda mentre les
muntanyes continuen ben blanques per sobre els 1.500 metres a un mes de
l'estiu
Galeria de fotos de la neu, calamarsa i pluja
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/1518/maig)

A la pista del collet de les Barraques la màquina llevaneus treballant intensament. Foto: Josep Manuel
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/15-18/maig)
Mercader/Meteoribes

Manca un mes de l'estiu però no ho sembla. A les tempestes de primavera -amb pluja, llamps,
trons i calamarsa- se li ha sumat la neu, que des de fa dies deixa les muntanyes ben blanques
per sobre els 1.500 metres. A més, aquest diumenge la cota es va desplomar de manera puntual
i es va arribar a veure nevar a l'entorn dels 1.200 a punts com Nevà o Espinavell.
Les tempestes d'aquest diumenge al migdia van ser de les més intenses d'aquest episodi.
Especialment important a Sant Pau de Segúries on es van acumular més de 37 litres o a
Vallfogona on la calamarsa on el terra va quedar ben blanc. A Ripoll, per exemple, un xàfec va
deixar més de set litres en poc més de mitja hora. D'aquesta manera, des de dimarts, ja
s'acumulen entre 60 i 105 litres.
Aquest dilluns la inestabilitat continuarà i, de cara a la tarda, no es descarten noves tempestes. No
s'espera que faci net fins al dijous quan les temperatures començaran a recuperar-se.
Pluja diumenge 19 de maig (acumulat)
Gombrèn: 19,6 litres (95,5 litres)
Molló: 8,7 litres (58,7 litres)
Núria: 5,3 litres (92,1 litres)
Planoles: 28,2 litres (105,8 litres)
Ribes de Freser: 18,4 litres (84,4 litres)
Ripoll: 11,0 litres (58,6 litres)
Sant Pau de Segúries: 37,3 litres (80,4 litres)
Pluja dissabte 18 de maig
Gombrèn: 31,0 litres
Molló: 15,3 litres
Núria: 28,5 litres
Planoles: 34,8 litres
Ribes de Freser: 24,0 litres
Ripoll: 22,7 litres
Sant Pau de Segúries: 17,6 litres
Pluja divendres 17 de maig
Gombrèn: 13,2 litres
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Molló: 5,2 litres
Núria: 15,1 litres
Planoles: 12,0 litres
Ribes de Freser: 11,2 litres
Ripoll: 0,7 litres
Sant Pau de Segúries: 7,6 litres
Pluja dijous 16 de maig
Gombrèn: 0,0 litres (31,9 litres)
Molló: 8,9 litres
Núria: 7,8 litres
Planoles: 0,8 litres
Ribes de Freser: 1,8 litres
Ripoll: 1,6 litres
Sant Pau de Segúries: 5,1 litres
Ulldeter: 3,2 litres
Pluja dimecres 15 de maig
Gombrèn: 23,6 litres
Molló: 15,0 litres
Núria: 24,8 litres
Planoles: 25,2 litres
Ribes de Freser: 22,6 litres
Ripoll: 19,4 litres
Sant Pau de Segúries: 12,1 litres
Ulldeter: 24,1 litres
Pluja dimarts 14 de maig
Gombrèn: 8,3 litres
Molló: 0,6 litres
Núria: 10,6 litres
Planoles: 4,8 litres
Ribes de Freser: 6,6 litres
Ripoll: 3,2 litres
Sant Pau de Segúries: 0,7 litres
Ulldeter: 4,9 litres

La nevada va deixar més de 30 centímetres a Núria. Foto: Bombers de Ribes

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/15-18/maig)
Espectacular calamarsada a Vallfogona. Foto: Núria Coma

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/15-18/maig)
La neu va aparèixer per sobre els 1.400 metres. Foto: Daniel Julià

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/15-18/maig)
El Freser ben ple al pas per Ribes. Foto: Josep Manuel Mercader/Meteoribes

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/1189/pagina1/neu/pluja/calamarsa/15-18/maig)
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