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LA DEMARCACIÓ SOTA ZERO 

l'intens fre i el gel prenen el 
protagonisme a la demarcació 
després del temporal 'Filomena' 
Tornabous, el Pont de Suert, S eros, Sant Martí de Riucorb, les. 
Borges Blanques i el Poal, amb temperatures per sota dels -9° 

Després de les lntenses 
nevades de les dues 
darreres nlts, la demarcació 
lleldatana va vlure una 
jornada d'intens fred 
en que van registrar-se 
temperatures extremes en 
moltes localltats. 

Lleida 
REDACCIÓ. 

D'aquesta manera, bona part de 
la neu acumulada als pobles i ciu
tats lleidatanes va anar conver
tint-se en gel i el dia va ser una 
successió, sobretot en els més 
afectats, de tasques de neteja, 
com llan~ar sal als carrers i places 
i retirar la neu on era necessari. A 
les carreteres també es va haver 
de fer una intensa tasca i, final
ment, es va aconseguir que cap 
de les de la demarcació hagués 
de ser tallada al trimsit, tot i que 
en moltes d'elles es recomanava 
circular amb molta precaució a 
causa de les plaques de gel, com 
a I'L-701 entre Alcanó i Juncosa, 
I'LV-7011 entre I'Aibagés i Junco
sa o I'LV-7031 entre les Borges 
Blanques i Cervif:~. 1 només en una 
era obligatori portar cadenes, a 
I'LV-9043 a Santalinya. 

Quant a les temperatures, ja 
des de la matinada, van ser in
usualment baixes fins i tot per 
aquesta epoca, amb xifres sota 
zero en la totalitat del territori i 
en alguns punts assolint récords i 
sense posar-se en positiu en cap 
moment del dia. Les poblacions 
que van patir més el fred van 
ser: Tornabous (-9,92), el Pont de 
Suert (-9,92), Seros (-9,52), Sant 
Marti de Riucorb (-9,42) -on va 
registrar-se la mínima absoluta de 
la seria histórica de dinou anys-, 
el Poal (-9,22) i les Borges~n
ques (-92). També va igualar-se el 
record - tretze anys de dades- a 
Torres de Segre, amb 6,8º. 

Malgrat totes les dificultats, 
pero, els Bombers només van ha
ver de resoldre algunes petites 
incidencies; entre elles, el rescat 

.... 

FOTO: AJ, La Gran d 11 1 Els pobles i ciutats més afectats per.la neu van realitzar tasques de neteja i de retirada de neu durant tot el dia 

d'una furgoneta a la C-242 a la 
Granadella, la intervenció en uns 
cables telefonics que estaven a 
punt de caure a Tremp, la retirada 
d'uns canelobres que podien ser 
perillosos d'uQa teulada a Cerve-

ra o la retirada de neu acumula
da al-carrer Sant Eloi de Timega. 
Donada la situació, tant a les co
marques de Ponent, com a les de 
les Terres de I'Ebre i Tarragona, la 
Generalitat va activar al matí -en 

fOTO; Tonv Alcánt¡u / Cap carretera lleidatana es va tallar al trimsit 

fase d'alerta- el pla Procicat per 
onada de fred fins al proper di
jous. Així, Protecció Civil recoma
na ten ir especial prudencia en els 
despla~aments amb vehicles i a 
peu ó que les persones vulnera-

bies evitin sortir al carrer. També 
cal estar atents a les possibles in
cidencies per mala combustió de 
calefaccions, estufes o xemeneies 
per evitar intoxicacions i ventilar 
cada dia els habitatges. 
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E~s pqgesos avisen que els danys 
a les oliveres podrien ser com 
a1 ·200 1 si continuen les gelades 
Fins ara, hi ha unes 35.000 hectarees afectades 
Vinaixa 
ACN 

Els pagesos alerten que si el fred 
s'intensifica com ho va fer la pas
sada matinada, els danys a les 
oliveres que s'han vist afectades 
per les nevades del temporal Fi
lomena a les Garrigues, sud del 
Segria, I'Urgell, la Terra Alta i la 
Ribera d'Ebre podrien ser similars 
als de les gelades del 2001. Ra
mon Bonet, d'Unió de Pagesos, 
va assenyalar ahir que els arbres 
no suporten gaires dies seguits 
amb temperatures de més de 6 
sota zero, ja que !'olivera és me
diterrania i el fred li acaba pro
vocant la mort. Per aixo, va de
manar al Govern que "es posi les 
piles" davant una situació "greu" 
i va apostar per treballar conjun
tament amb els sindicats una ve
gada s'hagi fet una avaluació més 
precisa deis danys. 

La neu que va caure dissabte i 
diumenge era molt humida, pe
sava molt, i es va acumular amb 
grans quantitats de les rames, 
que en el cas deis arbres més jo
ves, no han pogut suportar el pes. 

Moltes s'han trencat o doblegat, i 
aixo provocara que al final també 
s'hagin d'acabar tallant. Segons 
Bonet, l'abast deis danys és ara 
incalculable, perque els pagesos 
només han pogut revisar aque
lles finques de facil accés, prop 
de les carreteres que estan ne
tes de neu i gel. Hi ha molts te
rrenys on encara caldra esperar 
uns quants dies per poder com
provar l'estat deis arbres, ja que 
en alguns punts encara se supe
ra el mig metre de neu i no s'hi 
pot arribar ni amb el tractor. Pero 
més enlla de la neu acumulada 
i les branques caigudes, el que 
més preocupa ara als pagesos és 
el fred. El termometre ha caigut 
en picat la passada matinada, per 
sota deis -5 i -6 graus, i aquesta 
és una temperatura que les olive
res no suporten massa dies i els 
pot provocar la mort. Bonet tem 
que si el fred s'allarga, es pugui 
repetir una situació similar a la de 
les gelades de 2001, quan el sec
tor es va veure seriosament afec
tat amb perdues milionaries que 
es van traduir amb l'arrencada 

La Diputació ha distribu'it 
1.750 tones de potassa per 
les carreteres lleidatanes 
El Servei de Vies i Obres de la Di
putació de Lleida ha distribu'it, en
tre els dies 6 i 11 de gener, 1.750 
tones de potassa a diferents ajun
taments de la demarcació, a cau
sa de les incidencies causa des per 
les nevades i gelades del tempo
ral Filomena, a més de posar a la 
seva disposició els recursos hu
mans propis amb els tres engin
yers del servei i els sis capatassos, 
coordinats pel director del SefY.ti 
i el diputat de I'Area. Els dies 9, 10 
i 11 de gener van ser els de més 
incidencies amb treballs realit
zats a peu de carretera; les inci
dencies s'estima que han afectat 
un total de 550 quilometres de la 
zona 1-que inclou les comarques 
del Segria, Garrigues, Pla d'Urge-

El temporal 
ha afectat un 
total de 810 
quilometres 

11, Urgell, Noguera i Segarra- amb 
les Garrigues destacant sobre les 
altres; 150 a la zona 2 -formada 
per I'Ait Urgell, Cerdanya i Sol
sones- i 110 a la zona 3 -Pallars 
Jussa, Pallars Sobira, Val d'Aran i 
Alta Ribagor~a-. 

les tasques dutes a terme pel 
Servei de Vies i Obres han estat 
la coordinació i ñscalització deis 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) 1 El pes de la neu va trencar moltes branques 

de molts arbres. Finalment, Bo
net va demanar a I'Administració 
que es facin carrec de la situació 
i "s'adonin del mal que hi ha ha
gut i hi haura". Per aixo, des d'UP 
s'aposta pel treball conjunt amb 
sindicats i mirar de trobar una so
lució als possibles danys. A més a 
més, Bonet va lamentar que en el 
cas de la zona de Vinaixa i I'Aibi, a 
les Garrigues, els danys s'han vist 

agreujats pel fet que !'octubre de 
2019 van partir les conseqüen
cies de les inundacions de la Da
na. La Federació de Cooperatives 
Agraries de Catalunya (FCAC} es
tima que les nevades provocades 
pel temporal Filomena han afec
tat unes 35.000 hectarees de con
reus d'olivera. La superficie seria 
menor que la que es va veure 
afectada per les gelades de 2001. 

FOTO: Oiputació j La carretera L-903 al seu pas per lvars de Noguera 

treballs deis equips de neteja 
de carreteres amb la retirada de 
neu mitjanc;:ant equips ordinaris 
i extraordinaris; la resposta a les 
peticions de les incidencies deis 
ajuntaments, a més d'atendre 
i gestionar els dubtes que po-

guessin tenir sobre el subminis
trament de potassa; l'atenció a 
trucades de Proteccíó Civil, Mes
sos d'Esquadra i Bombers per re
soldre incidencies, i la informació 
al CIVICAT i a les administracions 
locals de l'estat de les carreteres. 

Tres escoles 
de Ponent, 
amb52 
alumnes, no 
poden obrir 
Les escoles també estan patint 
les conseqü~ncies del temporal 
de neu i fred. D'aquesta mane
ra, a les comarques de Ponent 
tres centres educatius no van 
poder obrir les seves portes, 
fet que ha afectat un total 52 
alumnes: 30 a Escola L'Espígol -
ZER Garrigues Altes a Juncosa, 
sis a I'Escola Mossen Ramon 
Muntanyola - ZER Riu Corb a 
Els Omells de Na Gaia (Urgell) i 
16 a I'Escola d'Espluga de Serra 
- ZER Alta Ribagorc;:a d'Espluga 
de Serra (Pallars Jussa). A més, 
altres 15 escoles de Girona, Ta
rragona i les Terres de I'Ebre, 
també es van haver de man
tenir tancades, afectant 759 
alumnes. Pel que fa al transport 
escolar, hi ha deu comarques a 
Catalunya que encara estan 
afectades, amb la suspensió 
total o parcial del servei, entre 
elles tres lleidatanes: I'Ait Ur
gell, les Garrigues i I'Urgell. 

Les línies de 
tren Rl3 i Rl4, 
sense servei 
fins a Lleida 
El transport ferroviari també es 
va veure afectat a la demarca
ció lleidatana, ja que va que
dar suspesa la circulacíó de les 
línies R13 i R14 de Rodalies de 
Catalunya entre la Plana de Pi
camoixons i Lleida, a causa del 
mal estat d'algunes estacíons, 
en que l'accés deis clients no 
és possible. A més, I'R15 entre 
Reus i Riba-Roja estava afecta
da i no feia diverses parad es. 

Mollerussa torna 
a la normalitat 
després de les 
tasques de neteja 

Mollerussa ja gairebé ha enlles
tit les tasques per recuperar-se 
de la nevada caiguda durant el 
cap de setmana. Així, s'han re
partit 9 tones de potassa per 
evitar la formació de plaques 
de gel. A més, s'ha netejat !'an
dana de l'estació de tren o l'es
tacíó d'autobusos. 
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