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La primavera duu pluges però es
resisteix a fondre la neu al Pirineu
Els rius començen a augmentar el seu cabals per la Plana
Lleida
CARME QUINTANA
Els pins que hi ha als cims del Pirineu mantenen encara perfectament la neu i això segons els pirinencs indica que de moment no
hi haurà desglaç imminent i que
dóna la impressió de què la primavera no vol fondre la neu de
les muntanyes.
De totes maneres, el temporal
de pluges de les darreres hores
ha fet que augmentés de forma
considerable el cabals dels rius.
On s’han experimentat crescudes
més importants és a la Plana, per
exemple al riu Segre al seu pas
per les ciutats de Balaguer i Lleida, on ahir es van haver de tancar
els accessos a la llera per motius
de seguretat.
Les previsions apunten a que
l’augment més important del cabal dels rius podria començar a
partir d’aquest mateix diumenge
i durant la setmana que ve, quan
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ja podria començar el veritable
desgel.
En algunes zones del Pirineu el
desgel d’enguany genera pors ja
que a les muntanyes feia anys que
no es veia tanta neu acumulada.
Aranesos d’avançada edat ja han
expressat els seus temors de com
poden baixar en breu els cabals
dels rius Nere i Garona. Segons
dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), a 8 d’abril
la reserva de neu a la conca del
Garona, és a dir, a la Val d’Aran, és
de 413 hectòmetres cúbics, mentre que l’any passat en la mateixa
data era de solament 212.
També està força carregada de
neu la conca de la Noguera Pallaresa fins a l’embassament de Talarn (481 hectòmetres cúbics).
A l’espera del desgel, els pantans ja estan força plens. El de
Rialb estava ahir al 79% de la seva capacitat, el de Sant Antoni, al
53% i el de Canelles, al 53%.
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