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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Despertar-se al matí i
haver de fugir d’un riu que du-
rant anys ha sigut un element
del paisatge quotidià. La remor
de les aigües de la Garona, de
la Noguera Pallaresa i de la Ri-
bagorçana es va convertir ahir
en un so amenaçador i habitants
de diferents zones d’Aran i els
Pallars pròximes als rius van ha-
ver de marxar de casa per po-
sar-se fora de perill. No hi va
haver víctimes, però sí perso-
nes que van veure amb impo-
tència com els seus habitatges i
els seus negocis desapareixien
sota el cabal enfurismat.

DAVID TORRES (ARTIES)

«Hem sacrificat el pont
per evitar unmal major»

Van rebre l’avís de riuada del
Conselh Generau a primera ho-
ra del matí, però els veïns ja es-
taven en alerta: el so de grans
roques arrossegades pel cabal
al llit del riu no presagiava res
de bo. Una de les primeres me-
sures que va adoptar la junta
de govern de l’entitat munici-
pal descentralitzada va ser en-
derrocar la coberta del pont so-
bre la Garona.

“Era un obstacle per al pas
de l’aigua i hem hagut d’ender-
rocar-la per evitar mals majors”,
va explicar el president de
l’EMD, David Torres que, jun-
tament amb membres de la jun-
ta i veïns, va evacuar casa per
casa els veïns fins que el pont
va quedar tallat.

Bona part dels habitants es
van allotjar al poliesportiu de
Salardú i als hotels dels voltants,
que van cedir de forma gratuï-
ta habitacions als afectats. “Tot-
hom s’ha bolcat a ajudar”, va
indicarTorres.

Una quarantena de persones,
entre els quals hi havia l’alcal-
de pedani, es van quedar aïlla-
des a l’entorn de l’església.Tres
d’elles, d’edat avançada, van ser
desallotjades en helicòpter a
l’Hospital deVielha aprofitant
un moment de treva del tempo-
ral. La resta es preparaven a la
tarda per passar la nit a l’esglé-
sia i a les cases de l’entorn.
“Hem agafat mantes i menjar
abans de sortir”, va indicarTor-
res, que habitualment resideix
aVielha. El temporal va destru-
ir dos ponts i dos cases, però
cap vida gràcies a la coordina-
ció i l’experiència dels veïns.

ÓSCAR CANUT (ARTIES)

«He perdut la casa de la
meua família en la riuada»

La família d’Óscar Canut és
propietària d’una de les dos ca-
ses esfondrades per la riuada
de la Garona aArties. “Era la
casa familiar i estava al peu del
riu”, va explicar Canut, que va
indicar que no residia de forma
habitual a l’immoble i que bo-
na part del temps l’ocupaven
familiars que van aAran de va-
cances o a passar-hi el cap de
setmana.“L’última persona que
s’hi ha allotjat és la meua co-
sina, que en va marxar diumen-
ge passat”, va assenyalar Ca-

Sirenes, fugides i impotènc
Un dels ponts arrossegats per la crescuda de la Garona al po

nut, que va indicar que hi ha
dos immobles en risc annexos
al que ha perdut en la riuada.

JULI SALA (SALARDÚ)

«Bona part del camp de
golf està sota l’aigua»

“Quan l’aigua ha començat a
entrar al camp de golf, cap a les
cinc de la matinada, ja era tard
per intentar aturar-la”, explica
Juli Sala, responsable del camp
de golf de Salardú, que va veu-
re com bona part dels recorre-
guts (els que corresponen als
quatre primers clots) i la plan-
ta baixa de l’edifici de la Casa
Club van quedar ahir al matí
sota el cabal de la Garona. “Al

principi, hem intentat rescatar
part del material que guardà-
vem a l’edifici, però ens hem
adonat que podria ser perillós”,
va explicar. Material de golf i
menjar del restaurant se’n van
anar aigües avall sense que els
responsables de l’establiment
poguessin evitar-ho. “No hi ha
haguts ferits, però els danys ma-
terials han sigut importants”,
va assenyalar. El recorregut de
golf s’estén per les dos riberes
de la Garona.

RAMONVILLUENDAS (ESTERRI)

«Fem dics de terra per
evitar inundacions»

L’ajuntament d’Esterri, amb

l’ajuda de maquinària d’obres,
va aixecar dics de terra per evi-
tar que la crescuda del riu pro-
voqués inundacions, alhora que
mantenia en alerta els veïns del
carrer Major, el més exposat en
cas de crescudes, per desallot-
jar-lo si la situació empitjorava.

“En aquest carrer hi ha bai-
xos de cases inundats perquè
ha pujat el nivell freàtic de les
aigües”, va explicar l’alcalde,
RamonVilluendas, que va indi-
car que veïns han col·locat sacs
i dics de terra a les portes dels
domicilis per evitar que hi en-
tri l’aigua si puja el cabal. Tam-
bé a Rialp, l’ajuntament ha ai-
xecat murs de terra prop de
l’hotel Condes del Pallars i de
la gasolinera, on l’aigua del riu

havia començat a filtrar-se cap
a cotes més baixes del poble,
segons l’alcalde, Gerard Saba-
rich. “La zona s’ha entollat i
s’ha d’evitar que la situació em-
pitjori”, va dir.

RAMONA PUYAL (LES)

«A les set ha sonat la sirena
per al desallotjament»

“A les set del matí, mossos i
bombers eren als carrers del
costat del riu i cinc minuts des-
prés ja s’ha activat la sirena del
poble per avisar els veïns de la
zona que havien de desallotjar
els seus domicilis.”Aquest va
ser el panorama amb què es va
trobar la Ramona, una veïna de

Una intervenció dels bombers a Aran.

Les aigües de la Garona van inundar el camp de golf de Salardú.

ACN

Dipòsit de gas arrossegat a Campo. La inundació al centre de Les.

M. SESÉ RAMONA PUYAL

Joan Reñé, ambMoga i Perdices a Aran. La Pallaresa, embravida a Sort.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA ÒSCAR MIRÓN

Veïns d’Aran i del Pallars Sobirà narren com van viure una jornada de perill que,
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cia davant la fúria dels rius
oble d’Arties.

ACN

Les, al llevar-se.“A mi no m’han
desallotjat, però me n’he anat
voluntàriament perquè al car-
rer on visc (carrer Carrera) hi
ha mig metre d’aigua”, expli-
cava al migdia. “A l’entrada del
poble, el riu feia un petit revolt,
i ara baixa en línia recta pel car-
rer”, va destacar. “El pont ha
resistit, però l’aigua s’ha em-
portat la passarel·la per a via-
nants”, va indicar.

DAVID CARRERA (LES)

«Hem desallotjat la gent
amb camions i un tractor»

“A les sis del matí hem rebut
l’avís que hi havia locals i bai-
xos inundats, però encara fal-

taven dos metres perquè la Ga-
rona es desbordés.A les vuit, el
riu ja inundava els carrers prò-
xims. Hem desallotjat unes 70
persones, entre les quals hi ha-
via algunes que estan impedi-
des, amb camions de bombers
i un tractor, perquè hi havia
punts per on els camions ja no
podien passar per l’aigua. Pri-
mer, els hem portat a la sala
d’actes de l’ajuntament, i a
l’inundar-se aquesta, a un ho-
tel.”Aquest és el relat de Da-
vid Carrera, uns dels 17 bom-
bers voluntaris de Les que va
treballar durant tot el dia.“Hem
traslladat un accidentat i tam-
bé medicaments en helicòpter,
ja que per carretera era impos-
sible fer-ho”, va dir.

JORDI MONTAÑA (ALINS)

«Molts nervis, i Àreu ha
perdut els tres ponts»

Jordi Montaña és el primer ti-
nent d’alcalde d’Alins i conse-
ller comarcal de l’àrea de turis-
me. Com la resta d’alcaldes i re-
gidors del Pallars Sobirà, va ha-
ver de treballar de valent per
fer front a la riuada. “A les set
del matí, quan m’he llevat, el
riu ja amenaçava de desbordar-
se. Cap a dos quarts de deu, s’ha
produït la catàstrofe.”

“La Noguera de la vall Fer-
rera s’ha emportat els tres ponts
d’Àreu. He estat atenent tot el
dia trucades, ajudant veïns a
treure màquines dels camps da-

vant de possibles inundacions.
Ha sigut una situació de nervis.
En aquests moments (ahir a les
vuit del vespre), comença a
ploure molt. Estem preocupats
per un revolt a la carretera que
va d’Alins a Àreu, on l’aigua va
amb força cap a la base de la
carretera, que amenaça de tren-
car-se.”

XAVIER SOLÉ (TAVASCAN)

«Els rius baixaven com al
novembre del 1982»

Xavier Solé és hoteler deTavas-
can. “No s’ha hagut de lamen-
tar cap dany, però m’han expli-
cat que els dos rius que conflu-
eixen al poble, el Tavascan i el

Lladorre, baixaven com el
1982”, va explicar.“Però, final-
ment, no ha passat res, perquè
després d’aquelles crescudes es
van construir esculleres i murs
de protecció.A més, Endesa ha
alliberat cabal de la central hi-
droelèctrica perquè, a la capça-
lera d’aquests dos rius, final-
ment no hem hagut de lamen-
tar problemes.”

ANNAMARSAL (VIELHA)

«L’aigua ha arribat a 80 cm
sobre el nivell del sòl»

“Hem fet dics amb sacs de mor-
ter i hem segellat finestres amb
silicona per evitar que entri l’ai-
gua”, explicaAnna Marsal, res-
ponsable del centre comercial
Ribera a Mijaran, una de les pri-
meres zones que van quedar
inundades. “L’aigua ha arribat
a 80 centímetres sobre el nivell
del sòl”, va explicar, i va indi-
car que la situació es va compli-
car quan runa d’una de les ca-
ses que van caure aArties es va
encallar en un pont pròxim i va
obstaculitzar el pas de l’aigua.

FLORIDO DOLCET (SORT)

«Els nens s’han quedat
sense activitats al riu»

Florido Dolcet, empresari de
ràfting de Sort, va explicar que
la crescuda de la Pallaresa va ar-
ribar a 300 metres cúbics per
segon, cosa que va impedir els
descensos, justament la setma-
na ambmés nombre de sortides
escolars.“En teníem entre 1.000
i 1.200, que no han pogut fer
res”, va assenyalar Dolcet, que
va indicar que van considerar
portar-los al pantà de la Guin-
gueta, però ho van descartar al
no poder garantir la circulació
per carretera.

ANNA PANISELLO (LLAVORSÍ)

«Aidí està aïllat, però
els veïns estan bé»

Tres famílies del poble d’Aidí
(Llavorsí) van quedar aïllades a
l’inundar-se l’accés per carrete-
ra al poble. “Ens hi hem posat
en contacte i estan bé, tenen te-
lèfon i menjar”, va assenyalar
l’alcaldessa, Anna Panisello, que
va recordar que el nucli està si-
tuat en una cota alta i no corre
risc d’inundació.A Llavorsí hi
van instal·lar una grua sobre el
pont per retirar, durant tot el
dia, troncs arrossegats pel cor-
rent i impedir així que obtures-
sin el pas de l’aigua.

JOAN TORRAS (SORT)

«L’aigua brollava
fins i tot dels camps»

JoanTorras, veí de Sort, va ex-
plicar que “en alguns camps si-
tuats a uns cent metres de la Pa-
llaressa, l’aigua ha arribat a bro-
llar del subsòl” per la pressió
dels aqüífers.

Una excavadora aixeca un dic de roques a Salardú.

BOMBERS ACN

Refugi per a desallotjats al poliesportiu d’Esterri.

PROTECCIÓ CIVIL

Un carrer inundat al municipi de Les.

FRANCÉS BOYA

malgrat el risc de les crescudes, es va saldar finalment sense víctimes personals

Vegeu-nemés informació

Imatges i relats
de la jornada, a
segre.com
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