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Riuades al Pirineu Els danys

ALBERT SOLÉ / MARIA ORTEGA
LLAVORSÍ

Dilluns, 17 de juny, cele-
braven la Festa Nacio-
nal de la Vall d’Aran –i
els 700 anys de la Que-
rimònia (la Carta de

Costums i Privilegis de la Vall)–, i
ahir l’aigua va esborrar fragments
de territori del mapa. La cara i la
creu. La nit de dilluns a dimarts es
va produir allò que s’anomena la
tempesta perfecta. Van coincidir to-
tes les condicions meteorològiques
perquè es produís un desastre natu-
ral: grans gruixos de neu en un hi-
vern excepcional, l’arribada amb re-
tard, i sobtadament, de la primave-
ra que provoca el desgel i una trom-
ba d’aigua en poques hores. La
conseqüència va ser el desborda-
ment del riu Garona al seu pas per la
Vall d’Aran, i de la Noguera Palla-
resa en alguns punts del Pallars So-
birà. Poc més de 300 persones que
vivien prop d’aquests rius, sobretot
de les poblacions araneses, van ha-
ver de ser evacuades de casa seva i,
per precaució, han passat la nit fo-
ra dels seus domicilis, ja que Protec-
ció Civil els va demanar que no tor-
nessin a casa. El riu Nere, al seu pas
pel centre de Viella, va amenaçar
durant tot el dia de sortir de mare,
cosa que hauria obligat a desallotjar
prop de 500 persones més, però al
final no va fer falta.

Tot i la riuada imprevista, els ser-
veis d’emergència van funcionar a la
perfecció i no es van haver de la-
mentar danys personals de cap ti-
pus, però els danys materials van ser
múltiples a les dues comarques,
com tres ponts trencats per la for-
ça de l’aigua –a Salardú, Arties i Es-
cunyau–, horts negats, baixos inun-
dats i càmpings arrasats, a més de
talls en el servei de llum i telèfon so-
bretot. A més, el santuari de Mija-
ran, a Viella, va quedar completa-
ment colgat d’aigua. “Fins que no
baixi el nivell de l’aigua no podrem
calcular el cost econòmic de la riua-
da”, explicava ahir el president de la
Diputació de Lleida, Joan Reñé.

Desastre inesperat, a mitges
“Ja fa dies que estem en alerta per-
què vèiem que cada dia el riu baixa-
va amb més aigua i no es reduïa”,
explica Marc Casal, veí de Llavor-
sí. Aquesta sensació que tenia Ca-
sal, la confirmava el president del
Consell Comarcal del Pallars Sobi-

Crònica
rà, Llàtzer Sibís: “En certa manera,
ja ens ho esperàvem. Entre l’acu-
mulació de neu de l’hivern, el des-
gel que ha arribat sobtadament fa
poques setmanes, i llavors ha plo-
gut tant... Tot plegat ha provocat
una acumulació d’aigua que no es
pot controlar per regulació de ca-
bals”. Per aquest motiu, des de pri-
mera hora del matí es va activar el
pla Inuncat, i fins aquest matí s’ha
mantingut per precaució. Els ser-
veis d’emergències van poder evi-
tar més desbordaments dels rius en
alguns punts on la riba era més bai-
xa gràcies a la instal·lació d’esculle-
res improvisades. Per exemple, a
Llavorsí des de primera hora del
matí un camió amb un braç mecà-
nic va estar tot el dia traient els
troncs que baixaven de la Noguera
Pallaresa i bloquejaven el pont, per
evitar el que va passar al poble 31
anys enrere, quan el riu es va des-
bordar i el poble va quedar aïllat:
“Sort d’això, si no segur que el pont
s’hauria tapat i l’aigua hauria pas-
sat per sobre com aquella vegada”,
explicava Natàlia Silva.

Municipis superats per l’aigua
Els pobles més afectats pel desbor-
dament de la Garona van ser Arti-
es, Bossòst i Les. A Arties, per exem-
ple, l’aigua va partir el poble per la
meitat i moltes persones han hagut
de passat la nit fora de casa. “Hem
ofert a Protecció Civil totes les ha-
bitacions disponibles (40) i també
sopar per a aquesta nit i esmorzar.
Som un negoci del poble i hem
d’ajudar quan el poble ho necessi-
ta. El problema és que no tenim ai-

gua i l’agafem en galledes perquè la
gent pugui anar al bany. El poble es-
tà totalment inundat i molts clients
ja no han marxat perquè les carrete-
res estaven tallades”, explicava ahir
a la tarda Pedro Alonso, maître del
Parador d’Arties, una de les moltes
localitats del Pirineu lleidatà en què
el càmping ha desaparegut sota l’ai-
gua. A l’Alt Aran també es va ensor-
rar una casa, però sense que ningú
prengués mal.

Sense llum, gas ni telèfon
La gran riuada també va tenir efec-
tes en la xarxa elèctrica, ja que la for-
ça de l’aigua es va endur més d’un pal
elèctric. En total, segons va explicar
el conseller d’Interior, Ramon Espa-
daler, 4.400 persones van estar sen-
se llum durant algun moment del dia
–la meitat a l’Alt Aran–, i d’aquests
algun encara està sense servei. La
companyia Endesa va reaccionar rà-
pidament i va destinar dos helicòp-
ters –perquè el transport per carre-
tera era complicat–, sis grups elec-
trògens i desenes d’efectius tècnics,
com a part del seu pla operatiu
d’emergències, per atendre les inci-
dències. A banda, en algunes zones
es van quedar sense servei de gas –a
Viella, Bossòst i Les–, sense telèfon
mòbil ni fix –també a Bossòst i Les.

El trànsit també va patir afecta-
cions, especialment a la Vall d’Aran,
que va quedar aïllada durant moltes
hores. Moltes carreteres es van ta-
llar, algunes per precaució i d’altres
per esllavissades. Tot plegat va im-
plicar que el transport escolar va
quedar suspès completament. En
total, van tancar vuit escoles i dos

instituts, unes incidències que van
deixar sense classe fins a 1.346
alumnes. Els centres escolars avui
tampoc obriran les portes.

Dimecres d’alerta i optimisme
“Tenim tota la població protegida,
ningú ha pres mal, i això és la màxi-
ma satisfacció”. Content, però pru-
dent, es mostrava el president del
Consell d’Aran, Carlos Barrera, ahir
a última hora de la tarda pel fet que,
malgrat un dia negre, no haguessin
hagut de lamentar cap pèrdua hu-
mana. Un altre punt d’optimisme
del president del Consell era el fet
que durant la tarda va ploure menys

El temporal nega
la Vall d’Aran

La pluja i el desglaç disparen les alarmes a Viella i
deixen grans danys materials a Les, Bossòst i Arties

LA FORÇA DE L’AIGUA
A Arties l’aigua va dividir el

poble per la meitat i va obligar
a evacuar veïns. MARTA LLUVICH / ACN

Espadaler espera que la pluja
remeti per avaluar els danys

a casa aquesta nit, després que ahir
el conseller recomanés que es
mantinguessin als hotels o a les ca-
ses dels familiars i veïns on havien
estat reallotjats durant el dia. La
majoria, uns 290, van ser evacuats
de Viella i poblacions com Arties,
l’Alt Aran i Tredòs. Al Pallars Sobi-
rà es van evacuar nou persones
d’un càmping i sis estaven aïllades
a Aidí (nucli pertanyent a Llavor-
sí), tot i que fora de perill. Unes
4.000 persones continuaven, en
tancar aquesta edició, sense llum,
de les quals 2.180 a l’Alt Aran. A Vi-
ella i altres municipis com Les i
Bossòst tampoc tenien subminis-

LAURA DÍAZ-ROIG

BARCELONA. El conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, es va mostrar ahir
prudent a l’espera que, amb la millo-
ra de les condicions meteorològiques
i el restabliment dels cabals dels rius
Garona, Noguera de Cardós i Nogue-
ra Pallaresa es puguin valorar els
danys provocats per les inundacions.
De fet, Espadaler visitarà avui al mig-
dia Viella, una de les zones més afec-
tades, acompanyat per l’alcalde del
municipi, Alejandro Moga, i del sín-
dic d’Aran, Carlos Barrera.

Els més de 300 evacuats per les
inundacions no han pogut dormir

Les
inundacions
ahir a Llavorsí.
SANTI IGLESIAS
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gua. O amb la instal·lació, ja de bon
matí, d’un camió grua que s’encarre-
gava de treure els troncs que s’enca-
llaven al pont més baix del municipi,
el punt crític i centre de totes les mi-
rades, tant dels Mossos que contro-
laven la zona com dels veïns.

La comparativa en xifres l’oferia
Josep Anton Farré, veterà respon-
sable del manteniment de la presa
de la Torrassa, a la Guingueta
d’Àneu, uns quilòmetres més
amunt de Llavorsí. “Sembla impos-
sible però el 1982 per aquí baixaven
511 metres cúbics per segon, i aquest
cop estem parlant de 114”, concreta-
va, a primera hora de la tarda, quan
la pluja tornava a fer acte de presèn-
cia. “No m’agradaria ser a Llavorsí”,
sentenciava Farré veient la situació.

Fre al ràfting
A Llavorsí un dels més perjudicats
va ser l’Hotel de Rei, inundat des del
matí. “La crescuda ha sigut molt de
cop, el temps just de treure els cot-
xes de la plaça”, explicava l’Agustí
Roca. Un altre sector sacsejat per la
situació és el d’esports d’aventura
com el ràfting, en temporada alta
per les colònies de final de curs, i
que ahir va suspendre totes les acti-
vitats al riu. “Havíem de portar un
grup a fer canoa, però no s’han mo-
gut d’aquí”, explicava un dels con-
ductors d’autocar, que assegurava
que no havia vist mai una situació
com la d’ahir. Tampoc l’Ingrid Se-
licke, que fa 25 any que viu a la zo-
na i que té clar que l’únic responsa-
ble de la desgràcia és el cel. Pere Pa-
lou, en canvi, criticava la “gosadia”
d’haver construït tan a prop del riu.
“Això, un mes enrere, hauria estat
desastrós perquè hi havia molta
més neu”, apuntava Pere Trobat, veí
de Llavorsí. Ahir en aquesta pobla-
ció la majoria de la gent va haver de
passar el dia sense llum.e

El territori afectat
per l’aigua
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“Em ve al cap l’angoixa
per les riuades del 1982”
Els veïns de Llavorsí, en alerta per la pujada

dels dos rius que conflueixen al municipi

MARIA ORTEGA / ALBERT SOLÉ
LLAVORSÍ (PALLARS SOBIRÀ)

Cinc de la tarda. La pluja
compleix el que havien
anunciat els meteorò-
legs i dilueix els pensa-
ments més optimistes

d’alguns veïns de Llavorsí, al Pallars
Sobirà, que al migdia, contemplant
els dos rius que convergeixen al mu-
nicipi, la Noguera Pallaresa i la No-
guera de Cardós, confiaven que, si el
temps els respectava, la situació no
sortiria més de mare. Volien co-
mençar a pensar en la recuperació,
que, en punts com l’Hotel de Rei,
amb el soterrani inundat, es preveu
costosa. A primera hora de la tarda,
però, començava a ploure amb for-
ça –i fins i tot amb pedra– a Llavor-
sí, on l’aigua ja al matí havia fet des-
aparèixer prats i horts i havia afec-
tat cases i comerços.

A molts veïns del poble els vénen
a la memòria les riuades que van
afectar la zona el 1982, tot i que les
recorden més impressionants que
les d’ahir. “Ho recordo amb molta
angoixa. Els bombers em van haver
de treure en braços perquè vaig que-
dar aïllada quan portava el meu fill,
que estava malalt, a l’hospital”, ex-
plicava la Pilar Serrat, mentre mira-
va, amb neguit, com l’aigua desbor-
dava la Noguera Pallaresa i confia-
va que el poble no tornés a quedar aï-
llat. “Allò va ser molt més bèstia”,
remarcava la Txell Gironi, que tenia
nou anys quan aquelles riuades van
inundar Llavorsí. Assegura que el
que més ha canviat és el nivell de
preparació del poble, amb la cons-
trucció de murs de contenció que
ahir, per exemple, van salvar el càm-
ping La Riba de ser engolit per l’ai-

Reportatge

● Com aborden l’emergència?
Hem viscut una jornada molt com-
plicada que, en certa part, ja l’espe-
ràvem, perquè el desgel va arribar
de cop fa poques setmanes. Però s’hi
ha sumat la pluja i tot plegat ha pro-
vocat una acumulació d’aigua que
no es pot controlar. El que hem fet
és prendre mesures com anul·lar
transport escolar i, sobretot, coor-
dinar molt bé els diferents cossos.
● Han valorat l’impacte econòmic?
Les inundacions hauran fet més mal
del que ara ens pugui semblar. Quan
baixi el cabal ho veurem. Però ara a
Espot no tenen telefonia mòbil, a
Llavorsí hi ha mig poble sense
llum... I hem de comptar totes les
activitats que s’havien de fer al riu,
perquè ara és el moment de màxim
aprofitament. Hi ha càmpings que
no saben si obriran a l’estiu. I el cost
dels serveis dels ajuntaments.

“El mal de les riuades
serà més gran del que
ara ens sembla”

2 preguntes a Llàtzer Sibís
PRES. CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRÀ

del que havien previst els mapes del
temps, i això va permetre que els rius
buidessin part del seu cabal: “La mi-
llor notícia és que ja no plou gaire i
això ens donarà els 30 centímetres
de marge per evitar el que hauria si-
gut una catàstrofe”, apuntava Barre-
ra. Tot i que en la previsió del temps
per la nit de dimarts a dimecres no
s’apuntava un altre episodi de pluja
intensa com l’anterior, tots els alcal-
des i responsables dels serveis
d’emergències tenien l’ordre de di-
fondre un missatge d’extrema pru-
dència. L’alcalde d’Esterri d’Àneu va
concloure: “Hem d’estar alerta, l’ai-
gua és traïdora”.e

Mesures
Els més de
300 evacuats
han hagut de
passar la nit
fora de casa

trament de gas. Protecció Civil
mantenia ahir al vespre el pla
Inuncat en fase d’emergència.

Al tancament d’aquesta edició
continuaven tallades la N-230 de
Viella a la frontera francesa, la
N-141 de Bòssost també fins a Fran-
ça, la C-28 de Garòs a Gessa i la
C-147 d’Esterri d’Àneu a l’Alós
d’Isil. El Servei Català de Trànsit va
demanar ahir evitar desplaçaments
innecessaris a les zones més afec-
tades i es va decidir no recuperar
avui el transport escolar, a l’espera
de conèixer l’estat de les carreteres.

Interior va habilitar ahir el telè-
fon 012 perquè els familiars preocu-
pats per persones de la zona no
col·lapsessin el telèfon d’emergèn-
cies, tot i que el conseller va voler
subratllar que, fins a última hora
d’ahir, no es tenia constància de cap
persona desapareguda.e
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