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Bellpuig habilita una sala d’audicions 
a l’Escola de Música.
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Un ferit greu en un accident de quad                
i un de lleu al bolcar amb cotxe pel gel

accidents circulació

❘ Isona I ConCa DEllà ❘ El gel a la 
carretera va provocar que un 
cotxe ahir bolqués al quilòmetre 
30 de la C-1412b entre Isona i 
Conca Dellà i Tremp a les 7.49 
hores. Fins al lloc de l’accident 
es van desplaçar quatre dota-
cions de bombers d’Artesa de 
Segre i Isona, que van atendre 
el conductor del vehicle, que va 
ser traslladat a l’hospital amb 
ferides lleus.

A Artesa de Segre, un con-
ductor va haver de ser evacu-

at en estat greu en helicòpter a 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida al tenir 
un accident mentre conduïa un 
quad en una zona pròxima a la 
masia Cal Guàrdia.

A les 9.50 del matí, un xoc 
frontal entre dos vehicles a la 
carretera nacional 260, a Esta-
mariu, va acabar amb un con-
ductor traslladat a l’hospital de 
la Seu d’Urgell amb ferides en-
cara que sense gravetat. També 
a l’Alt Urgell, a Ribera d’Urge-

llet, un motorista va tenir un 
accident a la zona de la Creu 
dels Canyamassos. Bombers va 
rebre l’avís a les 12.49 i es va 
desplaçar fins al lloc una am-
bulància. La dificultat en l’accés 
fins al lloc en el qual es trobava 
l’accidentat va obligar a mobilit-
zar un helicòpter medicalitzat, 
que va traslladar el motorista 
fins a l’aeroport de la Seu d’Ur-
gell, on va ser recollit per l’am-
bulància i portat a l’hospital de 
la Seu.el gel a la C-1412b va provocar que aquest turisme bolqués.

ajuntaMEnt D’Isona I ConCa DEllà

L’accés a València d’Àneu completament nevat i els gruixos acumulats al refugi de Cap del Port de la Bonaigua (dreta), amb la carretera al fons.

C.C. jauME llInas

x.r.
❘ llEIDa ❘ Les nevades van dei-
xar ahir més de seixanta cen-
tímetres de neu en cotes altes 
de la Val d’Aran (Lac Redon) i 
alguns punts com la Bonaigua 
ja acumulen fins a un metre. A 
Certascan (Sobirà) van caure 
38 centímetres i a Vielha, 6, 
segons el Meteocat. Aquestes 
precipitacions generalitzades 
a les comarques de muntanya 
van complicar la circulació i van 
caldre cadenes per circular per 
una desena de carreteres, entre 
les quals la C-13 entre Llavorsí i 
Esterri d’Àneu, l’accés al pla de 

Beret (C-142b) o el port de la 
Bonaigua (C-28). De fet, aquesta 
última via va quedar tancada 
entre Baqueira i la Peülla, en 
un tram d’uns 12 quilòmetres. 
Mentrestant, es va restringir 
el pas de camions articulats a 
l’N-230 al túnel de Vielha i al 
port del Cantó (N-260). La in-
tensa nevada registrada en les 
últimes hores va fer que es dis-
parés el risc d’allaus i, per això, 
Protecció Civil va posar en pre-
alerta fins demà el pla Allaucat 
per perill fort (4 en una escala 
de 5) a la Val d’Aran i el nord 
del Pallars.

Ahir també es van registrar 
fortes ratxes de vent, que van 
superar els 90 quilòmetres per 
hora en cotes altes del Sobirà 
i la Val d’Aran i de més de 60 
a Lleida ciutat. Durant la jor-
nada d’avui està previst que el 
vent s’intensifiqui a les comar-

ques del Pirineu i el Prepirineu. 
D’altra banda, les nevades es 
mantindran fins demà a Aran, 
el Sobirà i l’Alt Urgell.

A més, a Andorra, Protecció 
Civil i Mobilitat van recoma-
nar evitar al màxim l’ús dels 
vehicles privats i anticipar els 
desplaçaments davant de la per-
sistència de les nevades. 

En un altre ordre, uns tren-
ta cotxes van quedar atrapats 
per la neu caiguda a Tosses i 
Castellar de n’Hug, a Girona. 
Els vehicles van poder seguir 
la seua ruta després del treball 
de màquines llevaneu.

La nevada no cessa, acumula fins a un metre 
de capa blanca i complica la circulació
El port de la Bonaigua va quedar tancat ahir a la tarda i cadenes en una desena de vies || El risc d’allaus 
es dispara a Aran i el nord del Pallars i Protecció Civil posa en prealerta el pla Allaucat

temporal precipitacions

PreViSió
avui es preveu que el vent 
s’intensifiqui a les 
comarques de muntanya i 
es mantindran les nevades

LeS CLauS

Temperatures
z a Boí es va registrar la tempe-
ratura més baixa de Catalunya, 
amb 12,3 graus negatius. a sa-
lòria i Espot els termòmetres 
van marcar -12,2 graus.

Carreteres
z El port de la Bonaigua va que-
dar tancat entre Baqueira i la 
Peülla. El pas de camions ar-
ticulats va quedar restringit a 
l’n-230 i l’n-260.
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