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La zona del pont d’Arties i la presa d’aigua, totalment danyats per la riuada.

NATURACRUELARANESRECUPERA ➜

H. CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘ LaVal d’Aran va recupe-
rar ahir certa normalitat després
que gairebé tots els veïns afec-
tats per les riuades de dimarts
tornessin als seus domicilis (de
més de 300 desallotjats, dime-
cres només n’hi havia 88, i ahir
encara eren 20 a Les; 2 aArties
i 2 aAubèrt) i que les carrete-
res ja fossin practicables. El tràn-
sit es va restablir per a turismes
a la N-230 després de condici-
onar dos variants a Les i Bossòst,
una, envaint un prat; i la C-28 es
va obrir a la circulació amb pas
alternatiu al tram afectat per un
enfonsament dimecres. Segons
el síndic, Carlos Barrera, el sub-
ministrament d’aigua es va recu-
perar per a 3.500 veïns deVie-
lha a les 06.00, però aArties, el
proveïment va continuar tallat
pels greus danys de la xarxa, que
ha quedat substituïda aquests di-
es per un camió cisterna.

D’altra banda, el transport pú-
blic interior es recuperarà previ-
siblement avui, tot i que ambmi-
crobusos d’unes 22 places per
evitar la sobrecàrrega de l’asfalt.
A mesura que la Garona torna-

va al seu curs, els danys es mul-
tiplicaven i tardaran mesos a re-
parar-se. Per aquest motiu, els al-
caldes van demanar a la vicepre-
sidenta, Joana Ortega, agilitat en
les ajudes. La consellera va avan-
çar que demanarà al Govern cen-
tral un reial decret llei específic
per pal·liar els danys de les inun-
dacions del Pirineu.D’altra ban-
da, va descartar quantificar els
danys, si bé es preveu que siguin
milionaris. Barrera va reiterar
que només arreglar la C-28 cos-
tarà a la Generalitat uns 4 mili-
ons.

Per la seua part, el president
del Gremi d’Hostaleria, JuanAn-
tonio Serrano, va demanar a la
Generalitat l’exempció de la ta-
xa turística durant dos anys.Mal-
grat l’aire de recuperació, Pro-
tecció Civil va alertar d’un nou
front de pluges per avui, i l’Agèn-
cia de Meteorologia va dir que
és possible que es produeixin no-
ves riuades per la neu que enca-
ra queda per fondre’s en capça-
lera.

DAVID TORRES

Aran recupera els serveis, peròmira
al cel davant de l’avís de noves pluges
Només Arties continua sense proveïment d’aigua i les pèrdues seran multimilionàries

Aran va recuperar ahir la majoria dels serveis (al Baish Aran fins i tot el gas) i només quedaven poc més d’una

vintena d’evacuats. Així mateix, Protecció Civil va alertar d’un nou front de pluges per avui i l’Agència Estatal de

Meteorologia avisa que hi podria haver noves riuades perquè encara queda molta neu per fondre.

GENERALITAT

Ortega diu que demanaran

al Govern central un

reial decret específic

per a les inundacions

LESCLAUS

Llum i altres serveis

❚ Aran va recuperar dimecres el
subministrament elèctric, tret
d’una vintena d’abonats, que se-
guien sense llum ahir a l’espera
d’una solució en uns dies. Una
part del Baish Aran va recuperar el
gas i Vielha va tornar a tindre ai-
gua. No va ser així en el cas d’Arti-
es.

Desallotjats

❚ Ahir quedaven quatre desallot-
jats aNaut Aran, una vintena a Les,
i a Bossòst havien arribat a ser 27.

Noves pluges

❚ A la Val d’Aran, el Pallars Sobirà
i l’Alta Ribagorça es preveuen per
avui pluges d’entre 20 i 40 litres
per metre quadrat. La Generali-
tat calcula que hi haurà riscos si
plou més de 40 litres.

Taxa turística
❚ El Gremi d’Hostaleria va dema-
nar l’exempció de la taxa turística
a Aran durant dos anys.

❘ SORT ❘ Els efectes de la riuada de
la Noguera Pallaresa al Sobirà
es van anar pal·liant durant la
jornada d’ahir i la comarca va
recuperar els accessos que havi-
en quedat inhabilitats, tot i que
els haurà d’assegurar o apun-
talar en els pròxims dies. L’al-
calde de Sort i president del con-
sell comarcal, Llàtzer Sibís, va
explicar que la connexió d’Ai-
dí, a Llavorsí, va quedar resta-

blerta, encara que danyada, i
també la d’Esterri aAlòs d’Isil,
que es va recuperar ahir al ma-
tí.Va assenyalar que la Gene-
ralitat es va comprometre a ga-
rantir la seguretat de l’accés al
punt més afectat i que comen-
çarà a treballar de seguida.

D’altra banda, la companyia
Endesa va acordar amb l’ajun-
tament d’Espot autoritzar la uti-
lització d’un accés de la compa-

nyia al Parc Nacional d’Aigües-
tortes, on l’accés públic també
va quedar danyat amb la cres-
cuda.D’aquesta manera, segons
l’ajuntament d’Espot, els turis-
tes poden accedir al pàrquing de
la localitat i, des d’aquest punt,
al parc, en taxi, per l’accés d’En-
desa.També hi ha dos accessos
al Parc Natural de l’Alt Pirineu
en aquesta zona que seguien im-
practicables.A Sort, va afegir Si-

bís, ha quedat molt danyat el
camp d’eslàlom de la Noguera
Pallaresa, on la força de l’aigua
es va emportar diverses pilones
i va modificar dàrsenes. No obs-
tant, l’estimació de danys no se-
rà més precisa fins que baixi el
cabal. En aquesta zona hi ha al-
menys dos càmpings molt da-
nyats (a Àreu i Espot) i tres ho-
tels que van quedar afectats a
Llavorsí, Escaló i Rialp.

El Sobirà recupera els accessos, però els haurà d’assegurar
Endesa habilita un accés per als turistes al Parc d’Aigüestortes per Espot

■ L’alcalde de Les, Emili Me-
dan, va denunciar ahir la “in-
comprensió” per part de
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) davant de les pe-
ticions d’ajuntaments per por-
tar a terme actuacions de ne-
teja a les lleres que facilitin
la circulació de cabal en cas
de riuades. Davant de les crí-
tiques a la CHE, va recordar
que és l’ACA la que emet in-

formes perquè els aprovi l’or-
ganisme de conca. “Sempre
hem topat amb la incompren-
sió de l’ACA i la Generalitat,
amb plantejaments propis de
talibans, fonamentalistes, que
no saben de què parlen i que
han provocat que els danys
siguin més importants que si
hi hagués hagut un mante-
niment del riu,” va dir Me-
dan.

L’alcaldedeLesdenuncia
actituds “talibans”ambels rius

Emili Medan, Joana Ortega i Francés Boya, a Les.
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