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❘ LLEIDA/BALAGUER/MASSALCOREIG ❘Ai-
gües avall dels pantans, la cres-
cuda del Segre es va viure amb
tranquil·litat i sense incidències
greus, encara que tots els serveis
de prevenció i emergències es
van mantindre en alerta. El ca-
bal del Segre va arribar als 500
m³/s a Balaguer cap a les sis de
la tarda, lluny de la seua capa-
citat màxima de mil, encara que
a partir de 900 m³/s ja hi hau-
ria pogut haver alguns proble-
mes. Es van tancar els accessos
al curs del riu i es va avisar els
propietaris de segones residèn-
cies i horts a la zona del riu que
no hi anessin. L’alcalde, Josep
Maria Roigé, va destacar la im-
portància de disposar d’un pla
d’emergència per inundacions.

A Lleida, l’alcalde,Àngel Ros,
va assenyalar que encara que
s’arribés al cabal màxim previst
per ahir de 600 m³/s hauria si-
gut “absolutament assumible”
per la canalització, amb capaci-
tat per a uns 3.500. El 1982 es
va arribar als 3.000, va recor-
dar. “La Guàrdia Urbana i Pro-
tecció Civil estan extremant les
precaucions”, va afegir. Lleida
va tancar els accessos al marge
dret de la canalització i les pa-
trulles de la Urbana i Protecció
Civil controlaven ahir el nivell
de l’aigua al marge esquerre per
tancar-lo si pujava.Així mateix,
a l’Horta es va tallar per precau-
ció el camí natural del riu a Ru-
fea i Butsènit, però no hi va ha-
ver afectació per als veïns. Ros
va lamentar les destrosses aAran
i va oferir ajudamaterial a laVal.
El president del consell del Se-
grià, Pau Cabré, també va des-
tacar que es mantenien en si-
tuació d’alerta per veure com es
desenvolupava la crescuda del
Segre aigües avall de Balaguer.

Al Baix Segre, l’ajuntament
de Massalcoreig va emetre ahir
bans perquè la població no
s’atansi a les riberes del Cinca
davant de la crescuda del cabal
per les últimes pluges. L’alcalde,
Francisco Juste, que va assenya-
lar que s’ha de tindre en comp-
te que a Massalcoreig hi ha la
confluència (Aiguabarreig) del
Segre i el Cinca i que tots dos ja
baixaven ahir amb molt cabal
pels desembassaments als pan-
tans.També els ajuntaments de
la Granja d’Escarp i de Mequi-
nensa, aquest últim al Baix Cin-
ca, estan pendents del Segre i de
la seua confluència amb l’Ebre,
però no hi ha perill d’inunda-
cions.

Aigües avall, normalitat però amb
precaució davant de la crescudadel riu
El cabal del Segre va arribar als 500m³/s a Balaguer i va quedar lluny de desbordar-se

■ La primera evidència del
naixement de nous óssos al
Pirineu aquest any ha sigut la
troballa d’un cadell d’ós mort
al municipi de Lladorre. Se-
gons sembla, l’animal va mo-
rir a l’estimbar-se per un bar-
ranc després de ser arrosse-
gat per l’aigua quan intenta-
va creuar un fort corrent.

Així ho va corroborar ahir
el departament d’Agricul-

tura, que va indicar que po-
dria tractar-se d’una de les cri-
es de la femella coneguda
com a Caramelita. Es tracta-
va d’un exemplar d’uns sis
mesos d’edat i vint quilos de
pes.

El cadell d’ós mort va ser
trobat per un excursionista di-
lluns passat, poc abans de
l’episodi de riuades.Membres
del cos d’Agents Rurals van

retirar el cadàver de l’animal
per practicar-li una necròpsia
i verificar la causa de la mort,
ja que es tracta d’una espècie
protegida.

Per la seua part, fonts mu-
nicipals van indicar que a les
proximitats del lloc on va ser
trobat mort el cadell d’ós a
Lladorre també han aparegut
alguns exemplars de cérvols
arrossegats per l’aigua.

Uncadelld’ós ialgunscérvols sónarrossegatsper l’aigua

El riu vaocupar tot l’amplede la canalitzacióaBalaguer■ El Segre va arribar ahir a Balaguer a més
de tres metres i mig d’altura, amb un cabal màxim de cinc-cents metres cúbics d’aigua per segon
que va ocupar tot l’ample de la canalització. La crescuda va generar una gran expectació entre els
veïns i va obligar a tancar accessos a la canalització, però no hi va haver cap incident.

LLEONARD DELSHAMS

A Lleida capital, la crescuda va sermenor■ La gran capacitat de la canalització de Lleida i la pre-
sència del canal de Seròs, que permet desviar aigua del curs del riu, va provocar que la crescuda a
Lleida ciutat fos menys significativa que la registrada a Balaguer.A les deu de la nit d’ahir, l’aigua
arribava a una altura de 2,54 metres i un cabal de 290,6 m³/s.

Imatgesdela
crescuda,aLleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

REACCIONS

SÍNDIC
Barreraen culpa la CHE
pel seu “proteccionisme”

■ El síndic d’Aran, Carles Barrera,
va responsabilitzar de les conse-
qüències del desbordament del
riu Garona la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE), pel
seu excessiu proteccionisme
amb la vegetació. “Tots els pro-
blemes que hi ha hagut a tots els
ponts que creuen la Garona han
estat ocasionats pel taponament
dels arbres que ha arrossegat la
força de l’aigua. El riu necessita
espai i, si no se li dóna, se l’aga-
fa”, va afirmar.

VIELHA
Mogaordenahabilitar
unaescullera

■ L’alcalde deVielha, Àlex Moga,
va ordenar a última hora de la
tarda construir una escullera a la
zona de Mijaran per redireccio-
nar el riu Garona, fer-lo tornar al
seu curs i evitar que inundi les
naus industrials de la zona. A la
capital d’Aran es va haver d’eva-
cuar una desena de persones al
matí vora el santuari, a Mijaran,
on dilluns es va celebrar la Hèsta
d’Aran, i van ser traslladades a un
hotel.

DIPUTACIÓ
Reñéofereix suport
institucional

■ El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, es va despla-
çar a Vielha i a Sort acompanyat
per tècnics per oferir ajuda i
col·laboració institucional als
ajuntaments afectats per les
inundacions. Reñé va explicar
que quan el cabal del riu baixi es
portarà a terme la retirada dels
elements arrossegats per l’aigua
per restablir la normalitat al més
aviat possible. Va destacar “la co-
ordinació de tothom”per previn-
dre danys personals.

GOVERN
Espadaler instaa limitar
els desplaçaments

■ El conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, va instar ahir els veïns
de les zones afectades a limitar
els desplaçaments als estricta-
ment necessaris i a mantindre la
suspensió del transport escolar
per l’estat de les carreteres. A
més, va insistir en la necessitat
de“no abusar de la telefonia mò-
bil perquè la xarxa encara és frà-
gil”.

SINDICATS
Els bombers frenen la
vagad’hores extra

■ Els sindicats CCOO, UGT i CA-
TAC dels bombers van demanar
ahir a tots els efectius que s’inter-
rompi momentàniament la vaga
d’hores extra pel temporal de la
Val d’Aran.

Rosendo Manrique
Resaltado


