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El pantà de Sant Antoni torna a
desembassar aigua dos anys
després
Torna una de les imatges més buscades de l'any al Pallars: el salt d'aigua de la
presa | La presa de Sant Antoni desembassa 155 m³/s d'aigua i en rep 91,5 de
la Noguera Pallaresa
Després d'unes quantes setmanes experimentant un creixement continuat del seu nivell d'aigua,
l'embassament de Sant Antoni ha arribat aquest dimarts al límit de la seva capacitat. És per aquest
motiu que la companyia Endesa va obrir ahir, pocs minuts després de les 9 de la nit, una de les
comportes de la presa per deixar anar l'aigua sobrant. Aquest matí ja ha obert la segona.
La presa desembassa 155 m³/s d'aigua, la sortida de la qual dependrà, en gran mesura, de les
prediccions meteorològiques i de la velocitat del desgel. En aquest sentit, els rius del Pirineu
baixen molt plens i el Noguera Pallaresa, al seu pas per Collegats, porta 91,5 m³/s. Les
previsions són que el desembassament es perllongui durant força dies donat que encara hi ha
molta neu per fondre a les muntanyes.
Una imatge buscada
La cascada i el salt d'aigua que es forma és, sens dubte, una de les imatges més gravades i
fotografiades de l'any al Pallars Jussà. Enguany els pallaresos han hagut d'esperar dos anys per
tornar a veure aquest espectacle tan singular, que es pot veure en directe a través d'aquesta
càmera web http://talarn.cat/webcam)
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Aquesta passada nit han obert una de les comportes del Pantà de Sant Antoni de #Talarn
(https://twitter.com/hashtag/Talarn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Tenim l'espectacle
assegurat durant dies #Pallars
(https://twitter.com/hashtag/Pallars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/uebtUmD0HO (https://t.co/uebtUmD0HO)
? Jordi Peró Enjaume (@MONTSEC_) 25 d'abril de 2018
(https://twitter.com/MONTSEC_/status/989029756388638720?ref_src=twsrc%5Etfw)

Així brama la Noguera Pallaresa al sortir del Pantà de Sant Antoni de #Talarn
(https://twitter.com/hashtag/Talarn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .Aquesta passada nit han
obert una comporta #Pallars (https://twitter.com/hashtag/Pallars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#324eltemps (https://twitter.com/hashtag/324eltemps?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/jkDXOEne1p (https://t.co/jkDXOEne1p)
? Jordi Peró Enjaume (@MONTSEC_) 25 d'abril de 2018
(https://twitter.com/MONTSEC_/status/989019420008775682?ref_src=twsrc%5Etfw)
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