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El temporal de neu i vent tanca el
Port de la Bonaigua i causa
problemes en diverses carreteres
La nevada, acompanyada de fortes ratxes de vent, ha assolit cotes relativament
baixes aquest diumenge i ha emblanquinat el paisatge en poblacions com Sort,
Rialp o Llavorsí | L'estació de Tavascan ha hagut de tancar i Port Ainé i Espot
obren només la part baixa

Panell a la Pobla de Segur indicant el tancament del Port de la Bonaigua, aquest diumenge | Jordi Peró

El temporal de vent i neu (http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/6889/onada/fred/vista)
anunciat ha provocat aquest matí afectacions importants al Pallars. El Port de la Bonaigua (C-28)
s'ha hagut de tancar al trànsit per neu a primera hora del matí, des d'Esterri d'Àneu fins a Vaquèira
(Val d'Aran). La nevada també està obligant a circular amb cadenes en altres carreteres del
Pallars Sobirà. Són la C-13 de Sort a Esterri d'Àneu, la C-147 d'Esterri d'Àneu a Alós d'Isil, la L-504 de
Llavorsí a Tavascan i la L-510 des de la cruïlla de la L-504 fins a Àreu, a Alins.
Més enllà dels problemes causats, la nevada ha arribat en cotes baixes del Pallars Sobirà i el
Pallars Jussà. Els veïns de poblacions com Sort, Rialp o Llavorsí han gaudit de la nevada i el
paisatge blanc i hivernal. Ho han hagut de fer, això sí, amb diverses capes de roba, ja que les
temperatures han baixat en picat aquest cap de setmana degut a la fredorada polar i de la injecció
d'aire molt fred procedent de Sibèria. Les precipitacions en forma de neu continuaran al llarg de
dia i aniran acompanyades de forts vents.

Neva amb ganes a Llavorsi neu petita granulada,tenen ara 6 cm de neu a terra,@meteocat
(https://twitter.com/meteocat) #Pallars (https://twitter.com/hashtag/Pallars?src=hash)
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? Jordi Peró Enjaume (@MONTSEC_) 15 de gener de 2017
(https://twitter.com/MONTSEC_/status/820590314301882368)
L'estació de Tavascan ha hagut de tancar
El temporal de neu i vent que aquest diumenge s'ha enfortit al Pirineu de Lleida ha obligat a
tancar completament les estacions de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, i Tavascan, al Pallars Sobirà. La
resta de complexos d'esquí alpí -Baqueira-Beret, Espot i Port Ainé- només han mantingut obertes
les instal·lacions de cotes baixes i debutants. Pel que fa a les estacions de nòrdic, la majoria han
pogut obrir amb normalitat excepte Virós-Vall Farrera.

Una taula del refugi de Tavascan amb un pam i mig de neu. Foto: Tavascan

Malgrat tot, el sector de l'esquí està satisfet perquè els gruixos que s'acumularan asseguren la neu
fins a final de temporada.
Previsió
Dilluns tindrem una pujada transitòria de les temperatures i les precipitacions poden caure a gran
part de les comarques pallareses, del Pirineu i zones properes, amb una cota de neu que,
segons el Servei Meteorològic de Catalunya http://meteo.cat)
(
, se situarà a partir dels 300-500
metres.
A partir de dimarts, però, l'entrada d'una onada de fred siberià farà caure en picat els termòmetres
amb valors que es situaran sota zero a gran part del país, inclús a la costa, i fins i tot a les cotes
més altes del Pirineu s'assoliran els -25º. Fred de primera categoria que, en principi, no ha
d'anar acompanyat de precipitació sinó d'un bon sol, tot i que qualsevol precipitació que paregués
seria en forma de neu a totes les cotes.
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Cartell indicant el tancament del Port de la Bonaigua, aquest diumenge al matí. Foto: Jordi Peró

Els termòmetres seran cada dia més baixos i la fredorada ens acompanyarà durant tota la setmana
dels Barbuts. Un fred que no registràvem des de l'hivern de l'any 2012. S'haurà d'anar seguint dia
rere dia l'actualització dels mapes perquè si els vents giressin una mica més a llevant podrien
arribar precipitacions acompanyades de sorpreses en forma de neu. Una possibilitat, però, que ara
per ara no sembla que s'hagi de produir.
TRÀNSIT: Consulta les incidències viàries derivades de la neu
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/incidenciestransit)

VÍDEO: Predicció meteorològica al Pirineu per les properes hores
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/6375/video/prediccio/meteorologica/al/pirineu/prop
eres/hores?rlc=p1)

#Sort (https://twitter.com/hashtag/Sort?src=hash) ara mateix cobert de #neu
(https://twitter.com/hashtag/neu?src=hash) #eltempstv3
(https://twitter.com/hashtag/eltempstv3?src=hash) @tv3cat (https://twitter.com/tv3cat)
@pallarsdigital (https://twitter.com/pallarsdigital) pic.twitter.com/B7aCmo8sEP
(https://t.co/B7aCmo8sEP)
? perro (@perro_pulgoso) 15 de gener de 2017
(https://twitter.com/perro_pulgoso/status/820540844352700416)

Jugant amb la #neu (https://twitter.com/hashtag/neu?src=hash) al costat del riu.
#noguerapallaresa (https://twitter.com/hashtag/noguerapallaresa?src=hash) #PallarsSobira
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(https://twitter.com/hashtag/diamundialdelaneu?src=hash) #visitpirineus
(https://twitter.com/hashtag/visitpirineus?src=hash) #worldsnowday
(https://twitter.com/hashtag/worldsnowday?src=hash) #catalunya
(https://twitter.com/hashtag/catalunya?src=hash) pic.twitter.com/DGAajbKbJK
(https://t.co/DGAajbKbJK)
? TurismePallarsSobirà (@visitpallars) 15 de gener de 2017
(https://twitter.com/visitpallars/status/820581774329778176)

Va nevant a #LaPlanaDeMontros (https://twitter.com/hashtag/LaPlanaDeMontros?src=hash)
#VallFosca (https://twitter.com/hashtag/VallFosca?src=hash) #Pallars
(https://twitter.com/hashtag/Pallars?src=hash) @pallarsdigital (https://twitter.com/pallarsdigital)
@meteocat (https://twitter.com/meteocat) pic.twitter.com/V07nrIVXg2 (https://t.co/V07nrIVXg2)
? QuimetdelTet ||*|| (@QuimetdelTet) 15 de gener de 2017
(https://twitter.com/QuimetdelTet/status/820555521841303553)

Ara #Altron (https://twitter.com/hashtag/Altron?src=hash) #lavalldassua
(https://twitter.com/hashtag/lavalldassua?src=hash) #pallarssobira
(https://twitter.com/hashtag/pallarssobira?src=hash) .Font Silvia . pic.twitter.com/IA6vWnlPXo
(https://t.co/IA6vWnlPXo)
? TurismePallarsSobirà (@visitpallars) 15 de gener de 2017
(https://twitter.com/visitpallars/status/820586971475091456)
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