
36  | Societat Dimarts, 29 de desembre del 2020  |

L’entrada a la península Ibèrica 
del temporal Bella, que castiga 
amb força des de diumenge la 
cornisa cantàbrica, es va notar 
també ahir a Catalunya, especial-
ment al Pirineu, on les nevades 
van ser abundants a l’extrem oc-
cidental (Vall d’Aran, Pallars So-
birà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà 
i Alt Urgell), així com a la Cer-
danya, el Ripollès i el Solsonès. La 
sorpresa se la van endur algunes 
poblacions situades als punts més 
alts de la Catalunya central i de la 
Noguera, com Àger, on es van 

acumular entorn de cinc centíme-
tres de neu en cotes situades a uns 
700 metres. 

També el vent va continuar  bu-
fant amb força, amb importants 
ràfegues al litoral de Girona,fet que 
va originar a la Costa Brava un 
onatge de més de dos metres i mig 
d’altura, en particular entre el cap 
de Creus i el de Begur (Alt Empor-
dà). Les ratxes màximes es van re-
gistrar, no obstant, a l’àrea de Tar-
ragona, amb cops de vent de 109 
quilòmetres per hora a l’Hospita-
let de l’Infant (Baix Camp), de 108 
quilòmetres per hora a l’Albiol 
(Baix Camp) i de 106 quilòmetres 
per hora a la Riba (Alt Camp), se-
gons informació recollida per la Jocs infantils aprofitant la neu caiguda al port d’Àger (Noguera), ahir.

Jordi V. Pou

El temporal cobreix 
de neu el Pirineu i el 
nord del Pla de Lleida

La borrasca ‘Bella’ arriba a Catalunya amb nevades 
a 700 metres d’altura i un fort onatge al litoral, 
i causa petites destrosses pel vent a Girona.
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