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Elsmunicipis de la Pallaresa
contenen el desbordament
Habilitenesculleres tot i quenoevitenalgunsdanys i desallotjaments

❘ SORT ❘ Aigües amunt de la No-
guera Pallaresa es van unir els
cabals dels rius Graus i Boavi,
a la Noguera de Cardós, i el riu
de la vall Ferrera per sumar-se

a la Noguera Pallaresa a Llavor-
sí, on es va ubicar un dels focus
de perill.Al llarg del curs de la
Pallaresa es van muntar murs de
contenció improvisats, com a
Esterri d’Àneu, per reduir ris-
cos.AAlins, la Noguera deVall-
ferrera es va emportar tres ponts
i “el problema més greu han

sigut els arbres”, va assenya-
lar l’alcalde, Josep Poch.

“L’ACA no ens els deixa
tallar i els hem hagut
d’anar traient en cada
pont que s’encallaven,
arrossegats per l’ai-
gua, perquè el riu no
es desbordés”, va
explicar.
Aquest afluent va

PALLARS

Pluges abundants
❚ Les pluges més abundants es van
registrar en cotes altes del Sobirà,
amb 86,4 litres per metre quadrat a
la Bonaigua, 55 a Espot i 56 a Certas-
can. Al Jussà, van caure 30 litres per
metre quadrat a Tremp i 26,5 a la Po-
bla de Segur.

Càmpings i esport d’aventura
❚ Sis càmpings del Pallars i la Val
d’Aran van ser desallotjats. D’altra
banda, el cabal va impedir descen-
sos de ràfting.

Alerta als veïns
❚ Tremp va emetre un ban i munici-
pis del Sobirà van alertar els veïns
pròxims al riu per si fos necessari
desallotjar-los.

El pont de Llavorsí, on un camió ploma va treure arbres tot el dia.

ÒSCAR MIRÓN

arribar a amplades de fins a 50
metres. Poch preveia obrir
l’ajuntament tota la nit per a
emergències.

Segons Protecció Civil, fins a
nou municipis de Lleida van ac-
tivar els plans d’alerta: Rialp,
Espot, Llavorsí i Sort al Sobirà;
Naut Aran i Les (Val d’Aran);
Tremp i la Pobla de Segur (Jus-
sà) i Camarasa, a la Noguera.A
més, al Sobirà es van anul·lar
19 rutes escolars i 207 alumnes
van ser traslladats als seus do-
micilis abans d’hora davant de
l’anunci de riuades.

L’alcalde de Sort i president
del consell comarcal, Llàtzer Si-
bís, va relatar que el poble d’Ai-
dí, a Llavorsí, va quedar aïllat
i que la carretera d’Esterri a Isil
va quedar tallada bona part del
dia, tot i que es van habilitar ru-
tes alternatives.També es van
tallar tots els accessos al Parc
d’Aigüestortes (per aquesta i al-
tres comarques) i el refugi a la
vall Ferrera per sobre d’Àreu.
En total es van evacuar unes 20
persones: 10 a Llavorsí al matí
i una família a la Mola deTírvia.

L’Alt Urgell se’n salva i a Andorra
només hi ha avisos per aigua en baixos
❘LA SEU D’URGELL ❘ L’Alt Urgell no va
registrar cap desperfecte i es va
salvar de les avingudes que van
afectar gairebé tot el Pirineu de
Lleida.Així ho va explicar ahir
el president del consell comar-
cal, Jesús Fierro, que, tot i així,
sí que va explicar que el cabal
tant del Segre com, especialment
de laValira, era molt superior al
normal. L’Alt Urgell va ser la co-
marca més afectada per les greus
riuades del novembre del 1982,
que van deixar incomunicada la

comarca amb la resta de Lleida.
La conseqüència més apreciable
va ser la destrucció del poble de
Pont de Bar, que va ser recons-
truït en un altre lloc.

Per la seua part, els bombers
andorrans van fer quatre sorti-
des per filtracions d’aigua des
del riuValira a l’altura de Santa
Coloma, que va inundar alguns
baixos com el de l’escola andor-
rana i alguns tallers pròxims al
carrer Prat del Salit, aAndorra
laVella. Els efectius també van

portar a terme tasques de con-
tenció perquè l’aigua no arribés
als prats i afectés els edificis. No
obstant, el director de Protecció
Civil, FrancescAreny, va indicar
que els rius andorrans han arri-
bat a nivells “raonables” i que
al Principat no s’esperen situa-
cions com les que s’estan vivint
a laVal d’Aran, ja que aAndor-
ra ha plogut molt menys i que-
da menys neu a les muntanyes,
de manera que el desgel serà
més suau.

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

bé va veure tallats els accessos.

PREVISIÓ

Noves pluges,menys risc
❚ Els pronòstics meteorològics de la
Generalitat apuntaven ahir a noves
pluges tant a les comarques del pla
com al Pirineu, amb possibilitat de
tempestes. Tot i així, el Servei Mete-
orològic de Catalunya no va emetre
avisos de risc per pluges per al dia
d’avui.

Precipitacions al pla
❚ Al marge dels episodis de pedra al
pla de Lleida, la capital del Segrià va
registrar 19,3 litres per metre qua-
drat d’aigua; la Granadella, 33,2, i Gi-
menells, 27,3 al llarg de la jornada
d’ahir.

Les riuades
al Pallars

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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