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EMERGÈNCIA A LA VAL D’ARAN LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RIUADES

LA NOGUERA DE CARDÓS
Imma Fontombre Lladorre

TRAIENT AIGUA
Gustavo Zambrano Esterri d’Àneu

LA GARONA SEGUEIX CREIXENT
Jordi Oliveras

FEINA DURA

Les màquines no van
parar en tota la tarda
per alliberar el pont
de Llavorsí de troncs

Els veïns contemplen la Noguera Pallaresa, desbordada a Sort

EXPECTACIÓ PER LA CRESCUDA DEL RIU
Olga Cuevas Sort

PAU ECHAUZ
Sort

L’alcalde ens ha dit
aquest matí que
si sentíem la sire-
na abandonéssim
les cases i mar-

xéssim commés aviatmillor cap
al poliesportiu. Així estem, pen-
dents de la sirena, tot i que
Esterri està resistint molt bé la
riuada i encara bo que regulen
les comportes del pantà de Bo-
ren i frenen una mica l’ímpetu,
perquè el cabal encara podria
créixer més”. Així ho explica la
Roser, de la centenària Fonda
Agustí d’Esterri d’Àneu. Com la
majoria de veïns de tots els po-
bles del Pallars Sobirà, la Roser
es va passar el dia a casa, en aler-
ta permanent, cuidant els seus
allotjats, però sempre pendent
de la sirena i de la megafonia
municipal. La gran riuada va co-
mençar a baixar amb la primera
llum del dia i, de moment, no
s’ha de lamentar cap persona
morta o ferida. Sí que es van veu-
re els cossos flotants d’algun ani-
mal que hauria mort per culpa
de la crescuda.
A Esterri, la Noguera Pallare-

sa va estar amenaçant durant tot
el dia de desbordar-se pel nucli
urbà. De fet,moltes cases van te-
nir filtracions d’aigua però res
més.Aprimera horadelmatí bri-
gades municipals i veïns van
construir un dic a l’entrada del
poble que va resistir tot el dia i
va evitar inundacions innecessà-
ries. “L’alcalde ha donat instruc-
cions molt precises i la gent ha
començat de seguida a posar
sacs de sorra. Esperem que
aguantin”, va explicar la Roser.
A la sortida del poble la gran pla-
na que fa temps acollia el festi-
val de rock d’Escalarre era un

immens llac que amenaçava
d’arribar a la carretera i tallava
els accessos al poble. Els veïns
es preparaven per passar una
nit amb incertesa. Més amunt,
els habitants d’Isil vivien una
situació semblant i l’alcaldessa
no descartava evacuar tot el po-
ble. L’únic poble que estava inco-
municat per carretera era Aidí,
però la població estava bé.

A Llavorsí a última hora de la
tarda s’havia aconseguit allibe-
rar el pont de troncs i materials
que tapaven la boca. Durant bo-
na part del dia una màquina va
estar treballant a sobre del pont
extraient branques i objectes.
Bona part del marge esquerre es
va inundar, sobretot un barri
nou d’apartaments, La Farga, i
l’hotel del Rey, amb els baixos

plens d’aigua. La carretera esta-
va tallada en aquest punt. Se-
gons Manuel Irimia, de l’hotel
Riberies, de Llavorsí, “els turis-
tes allotjats han preferit quedar-
se, tot i que estan impressionats
per la força del riu”. L’hotel Ri-
beries, a distància de la Noguera
de Cardós, no va resultar-ne
afectat i els clients van seguir les
recomanacions de Protecció Ci-
vil de quedar-se a l’establiment.
Un altre dels grans hotels de

la zona bullia ahir de viatgers
atrapats davant la crescuda del
riu. A l’hotel Condes del Pallars,
a Rialp, aquests dies s’hi allot-
gen diversos grups d’escolars
que hi van a fer excursions de
contacte amb la natura. Els pro-
fessors van decidir quedar-se,
tot i que els voltants de l’hotel
s’havien inundat, com en l’an-
nex camp de futbol.
Segons Llàtzer Civis, alcalde

de Sort i president del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà,
“hem establert una coordinació
que ha donat fruits per a aquests
moments difícils i ningú no
quedarà aïllat ni desprotegit”.Un home intenta avançar entre l’aigua a Llavorsí

Lacalamarsa
caiguda castiga

l’Urgell

Testimonis dels lectors

Jornada amb l’ai al cor dels veïns
i els turistes del Pallars Sobirà
per l’arribada de la riuada i temor
davant de possibles grans destrosses

LA LL IÇÓ DEL 82

Els pobles aprenen
de la gran crescuda
de fa 31 anys per
minimitzar danys

ANA MENESES

]Calamarsa de la mida
d’una moneda d’un euro
acompanyada de fortes
ratxes de vent va afectar
ahir bona part de la su-
perfície fructícola de les
Garrigues, el Pla
d’Urgell, l’Urgell i la No-
guera, i va causar impor-
tants danys a molts frui-
ters però també a camps
de cereal que estaven
llestos per ser segats.
L’epicentre del temporal
va ser entre Mollerussa i
Vilasana, Ivars i
Castellnou, on segons
l’Agrupació de Defensa
Vegetal de Ponent hauria
fet malbé fruita, i entre
Artesa i Agramunt, on el
cereal seria el més casti-
gat. / P. Echauz

“Si sona
lasirena,
evacuem”

Rosendo Manrique
Resaltado
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1875. El 22 de juny la Garona es desbor-
da a Tolosa de Llenguadoc. Moren 209
persones i 1.140 cases són destruïdes.
L’alçària del riu sobrepassa els 8 metres

1907. A l’octubre, pluges abundants als
Pirineus Orientals i de caràcter catastrò-
fic a la vall de Bianya i a la capçalera
del Fluvià

1930. Tres mil cases destruïdes i onze
grans ponts destrossats a Montauban
i Moissac. Més de 200 morts

1940. Destrucció genera-
litzada als Pirineus Orien-
tals amb 50 morts. En
l’anomenat “aiguat del
quaranta” o “aiguat de
Sant Lluc”, del 16 al 20
d’octubre, les pluges molt
abundants provoquen
inundacions massives. Les
precipitacions van ser
d’intensitat monsònica
(fins a 1.000 mm en 24
hores al Vallespir)

1963. El 3 d’agost, el Valarties té una
avinguda torrencial que travessa el
nucli urbà d’Arties i produeix greus
perjudicis a les persones i elevats
danys materials

1982. Del 7 al 10 de novembre,
les inundacions afecten sobretot el
Pirineu central i l’oriental. Es des-
borden rius com el Segre i el
Llobregat. Catorze morts i uns
45.000 milions de pessetes en
pèrdues

1999. Del 12 al 14 de
novembre. Inundacions
als Pirineus Orientals,
Aude, Tarn i Erau amb
15 morts i 533 milions
d’euros

1999. Del 26 al 28 de
desembre. Fortes inun-
dacions al Pirineu francès
amb 36 morts i més
de 500 milions d’euros
en pèrdues

El Freser, quan passa per Ribes de
Freser, durant les inundacions que
es van produir el novembre del 1982

ARXIU

L’alcalde va afegir: “Aquesta és
una riuada sobretot de la capça-
lera dels rius, perquè la pluja
desfà el glaç i en poques hores
s’incrementa el cabal, que a més
rep tota l’aigua de rierols i casca-
des”. Un veí d’Escaló va agregar
que “impressiona molt la força
de l’aigua però aquesta riuada
no arriba ni a la meitat de la del
82, quan la gota freda”.
Les lliçons de la riuada del

1982 s’han notat en aquest episo-
di, sobretot a Sort, on l’escullera
construïda a l’entrada nord del
riu permet inundacions més
suaus d’algunes zones de ribera.
Llàtzer Civis es vamostrar preo-
cupat per l’afectació del polígon
industrial de Sort, amb algunes
naus plenes d’aigua.
Veïns, alcaldes i personal mu-

nicipal, bombers, protecció civil
i policia esperen que avui sigui
el dia del fang i que les aigües
tornin a mare.
Serà el moment d’avaluar els

danys que afecten l’agricultura,
la ramaderia i les infraestruc-
tures de serveis de la comarca i
el turisme.c

Grans inundacions a laGarona i al Pirineu català
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Sort
La Seu d’Urgell

Garona - Arties
1,49 m (0,25 cm)

Noguera Ribagorçana -
Pont de Suert

2,83 m (1,50 m)
187,12 m3/s

Segre-Balaguer
2,40 m (1- 1,10 m)
243,8 m3/s

CANELLES*
329,263 Hm3

47,87%
Ahir estava en condicions
de retenir la gran quantitat
d’aigua ja que està a menys
de la seva capacitat màxima

SANTA ANNA
165,698 Hm3

69,927%

RIALB
39,740 Hm3

97,32%

CAMARASA
160,115 Hm3

97,96%

OLIANA
81,814 Hm3

96,99%

BASERCA
20,529 Hm3

93,86%

ESCALES
140,239 Hm3

91,16%

TALARN
227,638 Hm3

100%

Segre-La Seu
0,80 m (0,50 cm)
45,00 m3/s

Segre-Organyà
2,47 m (1,50 m)
127,1 m3/s

Valira-La Seu
1,66 m (70 cm - 1m)
111,90 m3/s

Carol-Puigcerdà
0,97 m (0,60 cm)
20,01 m3/s

Valira Nord - Andorra
1,32 m (0,60 cm)

Valira Orient - Andorra
0,90 m (0,30 cm)

Valira - Pont Sabaté
1,28 m (0,60 - 0,80 cm)

Noguera Pallaresa - Collegats
3,64 m (1,50 m)

N. Cardós Tirvia
2,32 m (50-70 cm)
97,40 m3/s

Noguera Pallaresa - Escaló
3,15 m (1-1,30 m)

Segre-Lleida
1,70 m (1,20- 1,40 m)
139,2 m3/s

Embassaments
Capacitat
Volum acumulat en %

Punts de control del nivell de les aigües
Nivell actual del riu i, entre parèntesis, nivell mitjà habitual en aquestes dates

Punts de control avariats per l’avinguda

Garona-Bossost

Garona-Arties

Les grans avingudes al Pirineu català
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5 juny. 5 juny.

Nivell de la Garona a Arties
Últims 15 dies. En metres

Nivell del Valarties a Arties
Últims 15 dies. En metres
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AIGUA ACUMULADA
EN FORMA DE NEU
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Conca Noguera Ribagorçana

Conca Noguera Pallaresa

Conca Valira

Conca Garona

Conca Segre

MANÉ ESPINOSA

La ràpida fusió de la neu es va intensificar amb les precipitacions
fortes, que a Vielha van assolir el nivell més alt des del 1982

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

L a granmassa de neu
acumulada en-
guany al Pirineu
s’ha desfet com un
terròs de sucre. De

cop. La fusió del glaç demunta-
nya en combinació amb les for-
tes precipitacions expliquen les
avingudes extraordinàries a les
capçaleres de la Garona, la
Valira, la Noguera Pallaresa i la
Noguera Ribargorçana. César
Ferrer, cap de l’àrea d’hidrolo-
gia de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre –l’organisme
del Govern central amb seu a
Saragossa que controla aquests
rius – no recorda en els seus 42
anys de feina que es produís un
desglaç tan veloç, abundant i ex-
tens en un mes de juny.
“Els desglaços ràpids i abun-

dants és un fet que s’ha produït
altres vegades; el que no és gens
comú és que passi al juny, amb
unes precipitacions tan fortes i
amb un abast territorial tan am-

pli”, explica. És tota una parado-
xa. Les crescudes dels rius han
arribat quan “altres anys comen-
çava la sequera estiuenca”, ex-
plica. Els episodis anteriors
d’inundacions i desbordaments
s’havien donat de manera loca-
litzada en algunes subconques,
però aquesta vegada l’impacte
ha estat molt ampli.
La neu i les precipitacions

han estat un còctel inusitat. En
24 hores es van superar els 50
litres per metre quadrat, i a Vi-
elha es van registrar en 24 ho-
res 115 l/m2. La capital aranesa
ha batut el rècord del dia més
plujós en 31 anys. Per superar el
registre caldria remuntar-se als
xàfecs del 7 de novembre del
1982 (169,5 litres).
L’aigua va caure sobre una

massa de neu a les capçaleres
dels rius del Pirineu, que en
conjunt gairebé triplica en vo-
lum la mitjana dels últims cinc
anys. Tanmateix, l’espasa de

Dàmocles es trobava sobretot a
la conca de la Garona (145 hm3

d’aigua en forma de neu: 12 ve-
gadesmés de lamitjana en cinc
anys), o a la de la Valira (23
hm3, quan no hi sol haver neu
al juny). “El més normal en els

últims quinze anys és que a la
Bonaigua, per exemple, no
quedi neu al juny, mentre que
actualment encara queden 1,50
metres de gruix de neu”, ex-
plica Oriol Puig, director del
Servei Meteorològic de Cata-

lunya de la Generalitat. Ha es-
tat un llarguíssimprocés de ges-
tació previ. “Hem tingut preci-
pitacions de neu fins al mes de
maig i temperatures fredes

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Plousobreungrandesglaç

La reserva de neu és
el triple de la mitjana
i dotze vegades
superior a la conca
de la Garona
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