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Hotels i altres establiments

❚ Establiments de Naut Aran i Baish Aran, ai-
xí com alguns de Mijaran, van resultar molt
perjudicats per la riuada i intenten recuperar
la normalitat de cara al cap de setmana i el
pont festiu. No obstant, alguns no ho aconse-
guiran, com el Golf d’Arties.

Retardde l’inici de la temporada

❚ El complex de Boí Taüll, que havia anunciat
el començament de la temporada el dia 21,
just a l’inici del pont de Sant Joan, va comu-
nicar ahir la decisió de retardar sine die l’ober-
tura de la temporada d’estiu per les riuades al
registrar problemes tècnics.

Parador d’Arties

❚ El Parador d’Arties es va convertir en un
menjador públic per a les prop de 200 perso-
nes desallotjades de casa des de dimarts.

El turisme diu que està a punt per al pont en un 90%

Més de 200 persones desallotjades van dinar ahir al parador d’Arties.

❘ LLEIDA ❘ Establiments d’Aran, es-
pecialment de Naut i Baish
Aran, van resultar molt danyats
com a conseqüència de la riua-
da. El golf de Salardú no confia
ni a salvar l’estiu i altres hotels
estaran uns dies a recuperar la
normalitat. No obstant, el res-
ponsable del Gremi d’Hostale-
ria d’Aran i de la Federació
d’Hostaleria de Lleida, JuanAn-
tonio Serrano, va afirmar que
la majoria d’hotels estan ope-
ratius, aproximadament. “Un
90% estem en ple funciona-
ment.”També hi ha alguns res-
taurants afectats i, sobretot, els
càmpings, algun dels quals ha
quedat arrasat. En aquesta si-

tuació, els hotels han rebut al-
guna cancel·lació de reserves
de cara al pont de Sant Joan,
però confien a normalitzar la
situació una vegada que es re-
cuperin les comunicacions in-
ternes.

Esports d’aventura

Pel que fa als esports d’aven-
tura, que no es practiquen des
de dimarts, el portaveu de les
empreses, Flòrido Dolcet, va dir
que esperen habilitar trams al-
ternatius de cara al cap de set-
mana si el curs de la Noguera
Pallaresa es manté a la baixa.
A Sort, va arribar dimarts als
300 metres cúbics per segon.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Els veïns d’Aran i del Pa-
llars Sobirà intentaven ahir re-
cuperar-se de la riuada mentre
encara mantenien la vigilància
als cursos dels rius. Era el dia
d’enfundar-se les botes, treure
l’aigua de les cases inundades i
netejar el fang dels carrers.Tam-
bé hi va haver qui va demanar
respectar el curs dels rius per
evitar que aquesta tragèdia tor-
ni a passar.

LINMILLAN (ARTIES)

«Era inevitable, però cal
millorar la canalització »

“Fa 32 anys que visc aArties; el
que ha passat és inevitable.” Lin
Millan és propietari d’un local
d’oci aArties i el seu edifici no
ha quedat afectat per la riuada,
però ahir es va disposar a aju-
dar els seus veïns. De tota ma-
nera,Millan va reclamar ahir mi-
llores a la canalització del riu
per evitar en el futur desborda-
ments com el que s’ha produït
aquests dies.

PILARMOTILLA (ARTIES)

«És unmiracle que la
meua casa estigui dreta»

“L’aigua va arribar fins al segon
pis de casa meua.” Pilar Moti-
lla és la propietària de la Casa
Cap del Pont d’Arties i creu que
“és un miracle que la construc-
ció encara es mantingui dreta”.
“L’edifici s’ha salvat perquè l’es-
cala d’accés és de pedra massis-
sa i per la bona construcció de
la casa”, destacava ahir la Pilar.
Com altres veïns d’Arties, ahir
tocava netejar els carrers de l’ai-
gua i el fang acumulats. “Cal

destacar la solidaritat entre els
veïns”, va assegurar ahir Mo-
tilla.

NATÀLIA BOU (ESCALÓ)

«Ha passat un dia i encara
hi segueix entrant aigua»

La Natàlia porta, juntament
amb el seu marit, l’hotel Cas-
tellarnau d’Escaló. “La nit de
dilluns a dimarts ja controlà-
vem com baixava el riu. Quan
ens vam llevar, l’aigua havia
començat a entrar a les habita-
cions del personal. Un dia des-
prés, encara n’hi entra”, expli-
ca. Recorda que des del 1982
no havia vist res igual i dema-
na als clients de l’hotel que hi
vagin perquè allà no hi ha cap
problema.

IGNASI CASTELLARNAU (ALINS)

«La força de l’aigua s’ha
emportat les pastures»

“La força de l’aigua s’ha empor-
tat les collites i les pastures.” Ig-
nasi Castellarnau és un ramader
d’Alins que assegura que enca-
ra és aviat per conèixer els danys
provocats per la riuada. “Enca-
ra hi ha camps on pasturaven els
animals que estan inundats; no
en coneixem els danys reals”,
afirma.AAlins, el riu no ha inun-
dat les cases,“però alguns siste-
mes de reg se’ls ha emportat el
corrent”, va explicar l’Ignasi.

AGUSTÍ ROCA (LLAVORSÍ)

«Continuem vigilants
perquèmai se sap»

A l’Hotel de Rei de Llavorsí se-
guien ahir sense poder valorar

El dia després
de la catàstrofe
Veïns d’Aran i el Pallars expliquen la

riuadamentre valoren els danys

El riu Garona a Vielha encara presentava aquest aspecte i va arrossegar diversos troncs.

ACN

Una veïna d’Arties netejava ahir el fang davant de casa. Els veïns van retirar a

Rosendo Manrique
Resaltado


