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Girona registra la glaçada més tardana
en el calendari dels últims 106 anys
A les Hortes de Santa Eugènia el termòmetre es desploma fins als -1,9 graus, mentre que a l’estació meteorològica
de l’aeroport s’apropa als -1 graus En el tram final d’un abril inusualment fred la mínima arriba als 0,4 graus a Banyoles
E.B. GIRONA

■La ciutat de Girona va viure ahir
la glaçada més tardana dels últims
 anys, assenyala el meteoròleg
Gerard Taulé, del Diari de Girona. Des del , cap de les estacions meteorològiques ubicades
als afores de la capital havia registrat un glaçada un  d’abril. Ahir,
a primer hora, el termòmetre es va
desplomar fins als -, graus centígrads de mínima a les Hortes de
Santa Eugènia. Les mínimes a
punts del centre de la ciutat de Girona van ser més altes que als afores, el termòmetre es va quedar en
positius i, a la zona de la Sèquia,
va ser de , graus positius. A l’aeroport Girona-Costa Brava es va
produir una situació similar, amb
temperatures mínimes de signe
negatiu que es van moure entre
els -, i els -, graus. En aquest
punt, però, precisa Taulé, l’any
 ja es va produir una glaçada
a finals d’abril.
A Banyoles les temperatures es
van mantenir en registres positius
tot el dia i la mínima es va situar
en els , graus. Ara bé, es tracta,
apunta el meteoròleg, de la mínima històrica registrada un 
d’abril i que va provocar que la
ciutat es llevés coberta per una petita capa de gebrada, que no va
anar gens bé per a alguns correus.
Uns quilòmetres més al sud, explica Estragués, el fred va perjudicar les vinyes de Sant Daniel i alguns horts de Sarrià de Ter. Les
temperatures més baixes d’ahir
van rondar els  graus negatius
al Pirineu gironí. Sense anar més
lluny, per exemple, a Ulldeter la
mínima va arribar fins als ,
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Temperatura mínima a la
ciutat de Girona
El 24 d’abril de 2017 entrarà en el llibre dels rècords de
l’estació meteorològica de la
ciutat de Girona que està situada a la zona de les Hortes
de Santa Eugènia. Va registrar la glaçada més tardana
dels últims 106 anys.
Un cotxe amb el vidre ben glaçat, ahir al matí, a Olot. MANEL SERRA

graus sota zero. En aquest context,
l’agència Efe recollia ahir que segons l’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), la Molina va
registrar una de les deu temperatures més baixes del conjunt d’Espanya. L’estació d’esquí va registrar una mínima de , graus sota
zero. Això no obstant, el punt de
l’Estat espanyol on va recular més
el termòmetre a tot just tres dies
de començar el mes de maig va
ser l’aeroport de Lleó. Allà el mercuri es va desplomar fins als ,
graus sota zero.
Més a prop, a Osona, Viladrau
va assolir un altre rècord: segons
el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el municipi va
rebassar la mínima absoluta d’un
mes d’abril i el termòmetre va
caure fins als , graus negatius.

 El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha fet una primera valoració dels efectes de les gelades i la pluja de la
passada nit a diversos punts de Catalunya i calcula
que ha afectat de forma desigual els conreus de fruita dolça, vinya i cereals a gran part de les comarques. Un balanç que podria haver d’ampliar-se, ja
que es preveien noves glaçades per a la matinada
passada. Així, s’estima que la gelada ha afectat conreus de vinya de diversos municipis del Baix Empordà, com Calonge. També han resultat afectats els
conreus de fruita dolça d’aquella comarca i els de cereals a la Garrotxa, el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany. A Capafonts (Baix Camp), hi ha una hectàrea de
pomeres afectades i a Bràfim (Alt Camp), la pluja ha
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Vinyes, fruita i cereals afectats pel fred

QUART EL CELRÉ

INFORMACIÓ: Tel.

-10,9
-10,5
-7,4
-7,1
-6,4
-4,6
-4,3
-3,4
-2,4
-2,3
-2,1
-1,9

afectat entre un 80 i un 90% la cirera primerenca.
Segons Unió de Pagesos, a la Catalunya Central, a
l’Anoia, el Berguedà, el Solsonès, Osona i el Moianès,
la gelada ha estat generalitzada. Al Bages, tot i que
també ha estat generalitzada, hi ha municipis que no
s’han vist tan afectats, com els de la zona del pla de
Bages. A diversos municipis d’aquest àmbit, com Calonge de Segarra i Pujalt (Anoia), els cereals han
quedat emblanquinats. Tot i que encara és aviat per
avaluar els danys, sí que se’n preveuen en varietats
de cereals primerenques, com ordis que havien començat a espigar i conreus que estaven florits, com
colza i pèsols. Les gelades també poden haver afectat els farratges i la vinya. DdG GIRONA

ERC de Girona vol 30 milions
més per a l’N-II i 12 per al tren
DdG/ACN GIRONA

■ ERC ha presentat un centenar
d’esmenes al projecte de pressupostos estatals per al  vinculades a les comarques gironines.
Reclamen més de  milions
d’euros per al territori. Entre les
demandes, hi ha un paquet important d’esmenes que fan referència a les infraestructures viàries per sobre dels  milions d’euros, dels quals més de  milions
corresponen a l’N-II perquè
«s’executin les obres ja projectades durant aquest exercici». Segons la diputada d’ERC al Congrés Teresa Jordà, les esmenes fan
referència a diferents trams com
el de Tordera-Maçanet, «però
també incidim molt al pas de la infraestructura per l’Alt Empordà,

on els pressupostos generals de
l’Estat hi preveuen una nul·la inversió». Entre el llistat de greuges,
figura una partida de , MEUR
per a millores al tren convencional, com és l’eliminació del pas a
nivell de Figueres o l’augment de
freqüència dels combois de la línia Portbou-Barcelona.
També inclou una partida de
, milions per exigir al Govern
central que compleixi amb el
compromís de finançament de la
Llei de Dependència de Catalunya. El diputat de la formació al
Congrés, Joan Olòriz, va admetre
que els «preocupa» la despesa social per a la gent gran, discapacitats i infants perquè «el pressupost
del PP i de Ciutadans és continuista i és un frau».

