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L'onada de fred deixa el Pallars
congelat
Les temperatures oscil·len entre els -12ºC i els -20ºC a les cotes més altes i
freguen els -10ºC a la resta de punts del Pallars | La previsió és que aquesta
propera matinada s'assoleixin xifres similars | El Port de la Bonaigua es manté
tancat per perill d'allaus

Un tram de la carretera de Tavascan plena de caramells de gel al lateral | ACN

El tan esperat fred d'origen siberià ha arribat finalment a Catalunya i aquesta nit ha deixat quasi tot
el país congelat, incloses les nostres comarques. Les temperatures oscil·len entre els -12ºC i els 20ºC al Pirineu, freguen els -10ºC en punts de l'interior i deixen algunes glaçades a la mateixa línia
de costa. La temperatura mínima s'ha registrat a Das (la Cerdanya) amb un valor de -21,6ºC.
Fins a les 10 hores del matí i pel que fa a les comarques pallareses, destaquen els -19,6ºC a la
Bonaigua, els -19,4ºC a la Pica d'Estats, els -16,2ºC al pic de Salòria, els -15,4ºC del refugi
d'Amitges, els -15ºC d'Esterri d'Àneu o els -13,5ºC de Certascan. També s'han superat els -10ºC
en poblacions com Tremp o Espot, que ha tingut una mínima de -11,3ºC. A Sort s'ha quedat als 7,2ºC.
Està previst que aquest dimecres la sensació de fred sigui acusada al llarg de tot el dia i les màximes
quedin molt curtes. La propera nit tornarà a ser glacial a bona part del país mentre que a partir de
dijous les temperatures iniciaran una lenta recuperació. De cara a divendres no es descarten
precipitacions febles al litoral i prelitoral amb una cota de neu que se situaria entre els 300 i els
600 metres.
Aquest matí, es mantenia tallada la C-28, de Vaquèira al Refugi d'Ares, al Port de la Bonaigua, per
perill d'allaus. A més, calen cadenes entre la Peülla i Casa Sastrada, també a la C-28, per la
presència de neu a la calçada, segons el Servei Català de Trànsit
http://transit.gencat.cat/ca/inici/)
(
.
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/6918/onada-fred-deixa-pallars-congelat
Pagina 1 de 3

Un rètol indica el tancament del Port de la Bonaigua. Foto: ACN

El pla Procicat activat
Protecció Civil té activat el pla Procicat per l'onada de fred i la forta baixada de temperatures. És
per això que el Govern demana extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en
vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit i pel
que fa a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més vulnerables a
les baixes temperatures.
Es manté el risc d'allaus
Protecció Civil manté la prealerta del pla Allaucat pel risc generalitzat al Pirineu Occidental. Es
tracta de risc fort -4 sobre 5 en l'escala europea- d'allaus a l'Aran, a la Ribagorçana-Vall-Fosca, a
la meitat nord de la Pallaresa i al Perafita-Puigpedrós. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, el perill d'allaus va en descens aquest dimarts.
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Una màquina llevaneu repartint sal en una pista del Pallars Sobirà. Foto: ACN

20 tones de sal al dia per deixar transitables les carreteres
La nevada que va caure diumenge al Pallars, acompanyada de la considerable baixada de
temperatures, fa que les plaques de gel a les carreteres i als carrers dels pobles siguin ara un
dels principals problemes a combatre. Una flota de màquines llevaneu s'encarreguen des de
dimarts de repartir potassa per totes les vies i deixar-les transitables per la circulació.
Al Pallars Sobirà, en un sol dia es reparteixen més de 20 tones de sal per a més de 200
quilòmetres de carreteres.
VÍDEO: Predicció meteorològica al Pirineu per les properes hores
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/6375/video/prediccio/meteorologica/al/pirineu/prop
eres/hores)
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