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Benasc continua
en emergència

La pluja tornarà
divendres

L’arquebisbe
demana solidaritat

]El pla d’emergències
posat en marxa pel Govern
d’Aragó a la vall de Benasc
pel desbordament de
l’Éssera continuava ahir
activat, tot i que ja no
hi ha cap alerta i “el pitjor
ha passat”, segons una no-
ta oficial. A Benasc es tre-
ballava ahir per restablir el
subministrament d’aigua i
llum, així com
en l’obertura d’accessos
per carretera.

]Avui, dijous, s’espera una
altra treva de precipita-
cions a les comarques de
muntanya i a Catalunya en
general, segons la previsió
de l’SMC, malgrat que el
pas d’un sistema frontal
demà tornarà a provocar
precipitacions que podran
afectar qualsevol punt de
Catalunya durant la tarda,
especialment en comar-
ques de l’interior.

Dosmorts
a França

]Joan Enric Vives, arque-
bisbe d’Urgell i copríncep
d’Andorra, va fer ahir públi-
ca una nota en què agraeix
els esforços de les autori-
tats dels territoris en què
les riuades han fet estralls i
els exhorta a “ajudar solidà-
riament els més damnifi-
cats per aquestes inundaci-
ons”. Segons el bisbe, es
tracta d’uns “moments de
prova per a tots els habi-
tants del Pirineu”.

Hem perdut la noció del risc?
En el cas dels xàfecs d’aquests
dies a la Val d’Aran i els Pallars
és evident que sí, tot i que els
efectes de les inundacions ante-
riors, com les dels anys 1982 i
1963, encara perduren en la me-
mòria de la nostra generació. Pe-

rò tots sabem que la memòria és
selectiva i que la noció del risc
desapareix quan cada dia aga-
fem el cotxe per desplaçar-nos:
tenim una probabilitat molt més
alta de morir-nos d’un accident
de cotxe que d’un xàfec.
El que ha passat té molt a veu-

re amb la pèrdua de noció del
risc i amb la supèrbia humana:
ens pensem que podem fer pas-
sar l’aigua per on vulguem, però
no és veritat.

Hem cregut, durant dècades,
que les defenses sòlides fetes a
base de formigó i escullera de pe-
dra ens salvarien de la força de
l’aigua; i que l’ocupació de l’es-
pai fluvial per a tota mena d’in-
fraestructures viàries, ferrovià-
ries i de serveis (aprofitant els es-
pais de domini públic dels rius)
ens estalviaria expropiacions;
que els polígons industrials i co-
mercials eren totalment compa-
tibles amb les riberes.

Hem estat superbs fins que un
dia el riu decideix tornar a recu-
perar el que és seu:milers deme-
tres cúbics d’aigua barrejats
amb milers de tones de pedres,
roques i sorra baixant a una velo-
citat vertiginosa dels 3.000 o
2.500 metres d’altitud, lliscant
sobre pendents abruptes amb el
60 o el 70 per cent de desnivell i
que, en arribar a les planes de les
valls –ocupades per les nostres
construccions–, salten del llit
del riu i ocupen la plana fluvial
que durant milers i milers
d’anys ha anat configurant.
A Europa, des de fa anys, es-

tan renaturalitzant els cursos
dels rius, desfent proteccions
per tornar a recuperar mean-
dres, construint basses per aman-
sir les aigües, en lloc d’encotillar
i empetitir el riu.
La culpa no és dels arbres que

obstaculitzen els ulls dels ponts.
La culpa és l’obsessió per
guanyar cinc euros avui encara
que demà n’hàgim de perdre
vint mil.
La solució no és fer una neteja

ètnica dels boscos de ribera, sinó
ser més intel·ligents i adap-
tar-nos més bé al medi que ens
envolta.c

Les empreses que viuen d’aquesta
activitat tenen intenció de tornar
al riu aquest cap de setmana

Un grup d’alumnes de Barcelona es diverteix a l’embassament de la Torrassa, prop de Llavorsí

Elràftingno
espotesperar

Hemencotillatels rius?

]Dues persones van morir
com a conseqüència de les
inundacions al sud-oest de
França. El ministre de l’In-
terior francès, Manuel
Valls, va confirmar la mort
d’una persona de 75 anys a
Luz-Saint-Sauveur i va fer
una crida a la població per-
què sigui “molt prudent”.
La nit anterior es va regis-
trar la mort d’una altra
septuagenària a la localitat
de Pierrefitte-Nestalas.
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E l cabal estarà a punt
per tornar a baixar di-
vendres que ve. Abans
farem proves per as-

segurar-nos que el circuit és se-
gur, però crec que divendres
podrem tornar al riu amb les
nostres embarcacions”. Manuel
Irimia, de Rafting Llavorsí, creu
que el negoci de les baixades
aquàtiques amb els ocupants
vestits de neoprè es restablirà,
perquè “va baixar molta aigua,
però també molt de pressa, i el
riu ja està estabilitzat perquè
s’hi pugui navegar”.
Florido Dolcet, president del

sector d’esports d’aventura, cal-
cula que s’han perdut entre
8.000 i 10.000 baixades per la
Noguera Pallaresa, una xifra
que hauria suposat un negoci de
prop de 150.000 euros.

“Als clients que ho han volgut
els hem ofert altres modalitats
com a substitució”, afirma
Irimia, que confia que la bai-
xada de les falles per la nit de
Sant Joan atregui prou gent per
mitigar les anul·lacions de reser-
ves, que podrien arribar al 70%.

Més amunt de Llavorsí, Josep
Datzira, de Casa Pastora d’Isil,
un petit restaurant, explica que
les estaques de fusta –falles–
que s’encenen durant la nit de
Sant Joan estan preparades per
a aquest ritual mil·lenari. Dat-

zira és optimista, perquè té totes
les taules reservades per a diu-
menge. En altres hotels es treba-
llava ahir a preu fet per normalit-
zar el servei. Els Castellarnau,
de l’hotel del Rei de Llavorsí, es
van passar tot el dia traient ai-
gua dels baixos, que va inutilit-
zar neveres i rebostos.
Malgrat l’embat de les aigües

sempre hi ha algun inconscient
o temerari. Entre la gent del
Pallars es diu que dimarts a la
tarda una canoa amb almenys
tres persones es va atrevir a na-
vegar Pallaresa avall. No hi ha
documents gràfics i FloridoDol-
cet desconeix si algú es va atre-
vir a fer-ho. “Nosaltres conei-
xem el riu, però no tant per fer
una insensatesa com aquesta”,
va afirmar.
A la capçalera de la Noguera

de Vallferrera, a Àreu, els veïns
van passar una nit infernal, rela-
ta Montse Jubany, de l’hostal
Vallferrera. El poble va resistir,
però tres ponts van quedar des-
truïts, entre altres, el que han de
creuar totes les expedicions que
parteixend’aquí per pujar a la pi-
ca d’Estats. “Si no l’arreglem,
aquest estiu no hi haurà excur-
sions a la Pica”, explica laMont-
se, que lamenta el deterio-
rament que també ha patit l’ac-
cés al Museu de la Serradora
d’Àreu. Montse Jubany també
intervé en la polèmica sobre l’ex-
cés de vegetació en els rius d’al-
ta muntanya. “Un arbre de cinc
grans branques va estar a punt
de rebentar el pont. Va ser an-
goixant”.c

van haver de passar la nit
d’ahir fora de casa. Viu a Es-
cunhau i dimarts al matí es va
desplaçar amb la seva dona
fins a Salardú per obrir el
restaurant. “Quan vam pujar
la carretera encara estava bé,
però en poc menys d’una
hora la cosa es va complicar
molt”, recorda en Jordi.
Quan va voler girar cua per
tornar a Escunhau, conscient
de la gravetat de la situació,
ja era massa tard. Ja no va
poder passar d’Arties, perquè
l’aigua s’havia emportat, en
qüestió de minuts, la meitat
de la carretera. En Jordi
demana que es deixi ben clar
que l’atenció que van rebre
les persones que van haver
d’abandonar casa seva a Ar-
ties o que van quedar atrapa-
des en aquesta població “ha
estat impecable”.
Ara el problema a Arties,

Bossòst i Les és el subminis-
trament de productes de pri-
mera necessitat, com ara pa o
aigua. Ahir els helicòpters els
en van portar.c

Gabriel Borràs

Tallada la pujada
a la pica d’Estats
després que el pont
que surt de Vallferrera
quedés destruït

Rosendo Manrique
Resaltado


