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CARRETERES INCIDENTS

Màquines treballant a la calçada de la C-28 després de registrar-s’hi un despreniment de terres.

IMATGE CEDIDA PER HORMARAN

H.C.
❘ LLEIDA ❘ Una allau de terra i pe-
dres va tallar ahir durant gaire-
bé una hora un tram de mig qui-
lòmetre de la C-28 a NautAran.
El despreniment es va produir
cap a les sis de la tarda, quan
unes màquines estaven a la cal-
çada de la via per netejar la ter-
ra que ja havia caigut durant
el dia en aquesta zona a causa
de les pluges d’ahir i la humitat
acumulada en les últimes set-
manes d’intenses nevades. La
segona allau va afectar els dos
carrils de la carretera, tot i que
no va causar ferits ni danys més
enllà de la calçada i de l’esvo-
ranc que va quedar al pendent
del marge esquerre de la carre-
tera en direcció al Pallars. L’in-
cident es va registrar al quilò-
metre 35 de la C-28, mentre que
a partir del quilòmetre 37 (tam-
bé en direcció al Pallars) la cal-
çada estava tallada des de la mit-
janit de dimarts a dimecres per
perill d’allaus a tot el tram del
port de la Bonaigua.

Arran d’aquest doble tall de
via, el nucli de Baqueira (que té

Un despreniment de terra talla la C-28 a
Baqueira i aïlla el poble gairebé una hora
El nucli va quedar envoltat per aquesta allau i el tall de la Bonaigua, que dimarts va tancar de nou per
risc d’allaus || L’accident no va causar ferits ni danys però va deixar un gran esvoranc al pendent

la sortida a la carretera al qui-
lòmetre 36) va quedar aïllat du-
rant almenys 40 minuts, segons
va confirmar el síndic d’Aran,
Carlos Barrera.

Cap a dos quarts de set de la
tarda, cinc màquines van treba-
llar alhora per netejar la via i
permetre de nou el trànsit i la
connexió al nucli de Baqueira i,
quaranta minuts després, es va
poder obrir a la circulació un
carril de la C-28. Fonts pròxi-
mes a l’Administració aranesa
van assenyalar que l’esllavissa-
da es va produir en un tram de
pendent on recentment s’han
portat a terme obres. El tall de
la carretera va produir reten-
cions lleus, segonsTrànsit, ja que
era l’hora de sortida de les pis-
tes d’esquí.

Obert l’accés a Montcorbau
D’altra banda, l’accés al po-

ble de Montcorbau (tallat per
una allau dimarts) va quedar
ahir reobert. Era la segona allau
en aquesta mateixa zona en 19
dies i en els dos casos el nucli
va quedar aïllat unes 12 hores.

Dotze entitats turístiques i empresarials
reivindiquen el túnel de la Bonaigua

Alguns dels signants del manifest, ahir, a Hostaleria de Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Dotze entitats de Lleida
es van unir ahir per primera ve-
gada per reivindicar mitjançant
la firma d’un manifest un nou
impuls al projecte del túnel de
la Bonaigua. Els signants van
posar en relleu el que conside-
ren un greuge cap al Pirineu de
Lleida en matèria d’infraestruc-
tures en comparació amb Osca
(autovia a Pamplona per Jaca)
i Girona (túnel de Bracons) i
van reclamar la construcció
d’aquest pas per agilitzar les co-

municacions de muntanya. El
manifest va reunir tant empre-
saris turístics d’Aran (gremi
d’hostaleria) com del Pallars (as-
sociació d’esports d’aventura;
associació d’hostaleria del Pa-
llars i Valls d’Àneu Iniciatives
Turístiques) i del conjunt de les
comarques de Lleida: CCOO,
UGT, associació de càmpings,
associació de turisme rural, pa-
tronal de l’esquí (ACEM), Cam-
bra de Comerç, Pimec i Fede-
ració d’Hostaleria. La reivindi-

cació del túnel respon a la ne-
cessitat d’evitar tancaments de
la Bonaigua per perill d’allaus
i de facilitar la connexió al Pi-
rineu i cap a la resta de Catalu-
nya.Van avançar que iniciaran
una ronda de contactes amb les
administracions i els partits per
demanar suports per al projec-
te. El túnel, contemplat pel Go-
vern a llarg termini, reduiria el
trajecte de 12 a 5 quilòmetres
i costaria entre 150 i 200 mili-
ons.
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