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Impressionada. Així es va quedar
ahir Joana Ortega, vicepresiden-
ta del Govern, durant el recorre-
gut pels carrers de Bossòst i Les,
dues de les poblacions més casti-
gades, juntament amb Arties, pel
desbordament de la Garona. Era
la primera visita d’una autoritat a
aquestes dues poblacions del

Baish Aran, incomunicades amb
la resta de la vall i també per
França des de dimarts al matí.
Aquests dos últims dies s’han
cobert les necessitats bàsiques
d’aquests veïns per l’aire.
El conseller d’Interior, Ramon

Espadaler, que va actuar ràpid en
la crisi, va sobrevolar la zona di-
marts. Tot i que la impossibilitat
d’accedir-hi per carretera ha fet
que alguns habitants d’aquestes
poblacions s’hagin sentit aban-
donats en aquests moments tan
durs. Des d’ahir tornen a estar
connectats amb la resta delmón i
ara serà més senzill facilitar-los
tota l’ajuda que necessitin.
Joana Ortega va prometre que

el Govern agilitarà la valoració
de danys (la vicepresidenta va
mantenir ja ahir mateix a Vielha

una reunió amb els alcaldes de
les poblacions araneses) per
donar una resposta ràpida als
damnificats.
Però recuperar la normalitat

costarà mesos. Ahir es van resta-
blir, tot i que de forma precària,
serveis bàsics com l’aigua, la llum
i la mobilitat per carretera.
Encara queden, tanmateix, ha-

bitatges a Naut Aran, principal-
ment a la zona d’Arties, que no
disposen d’aigua potable, tal com
va informar ahir Protecció Civil.
Pel que fa al subministrament
elèctric són poques persones (26
abonats a Vielha) els que encara
no tenen llum.
El corrent s’ha pogut portar a

la majoria de domicilis afectats
per la caiguda de torres elèctri-
ques gràcies a la vintena de grups

electrògens repartits per Endesa
a tota la vall.
La mobilitat per carretera es

va poder restablir ahir a tota la
vall, amb la reobertura dels
trams de l’N-230, a Bossòst i Les,
afectats per la riuada i el de la
C-28, entre Gessa i Arties. Però
aquesta és una mesura provisio-
nal, ja que aquestes infraestructu-
res viàries han resultat greument
afectades. Només reparar el tram
de la C-28 destrossat per les ai-

gües de la Garona costarà al vol-
tant de quatre milions.
Per aquestes carreteres només

poden circular, demoment, turis-
mes. I això preocupa els transpor-
tistes que circulen per l’N-230
per accedir a França per la fronte-
ra de Les, ja que ningú no els ha
informat de quant temps duraran
aquestes restriccions.
El sector del turisme, d’on pro-

venen la majoria d’ingressos a la
Val d’Aran, també preveu el pa-
gament d’una cara factura per
aquest desastre natural. Malgrat
que molts hotels estan preparats
per treballar aquest pont de Sant
Joan, des d’aquests establiments
s’assegura que en les últimes ho-
res s’han produït moltes can-
cel·lacions de reserves.
El president de la Federació de

Turisme de Lleida, Juan Antonio
Serrano, va demanar ahir al
Govern que eximeixi el sector
del cobrament de la taxa turística
durant dos anys per animar l’ocu-
pació. Els càmpings han estat els
que han sortit més malparats
d’aquesta riuada i almenys cinc
d’aquests negocis auguren que
els resultarà pràcticament impos-
sible treballar aquest estiu. Tam-
poc no han pogut tornar encara a
casa seva totes les persones desa-
llotjades dimarts. A mitja tarda
d’ahir un total de 53 persones, la
majoria veïns deBossòst i Les, en-
cara no havien pogut tornar als
seus domicilis. I molts dels desa-
llotjats que sí que han pogut tor-
nar a ocupar els habitatges han
hagut de traslladar la vida domès-
tica a les plantes superiors. La
part baixa d’aquests immobles
afectats per les aigües de la Garo-
na està inundada de fang.c
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Arties va recuperant lentament la normalitat, tot i que els estralls de les riuades poden apreciar-se en tota la seva magnitud

Turisme de Lleida
demana que la Val
d’Aran quedi exempta
del cobrament de la
taxa turística
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Ràftingperaigües
turbulentes

La Val d’Aran recupera
la normalitat de forma
precària; unes quantes
cases encara no tenen
aigua a Arties i hi ha
53 desallotjats

PAU ECHAUZ
Sort

L a pressa dels empresa-
ris turístics del Pallars
Sobirà per reprendre la
pràctica del ràfting i al-

tres esports aquàtics quan el ca-
bal de la Noguera Pallaresa s’es-
tabilitzi contrasta amb la realitat
d’un riu que en bastants trams
ha experimentat canvis en la
morfologia i també el curs. L’al-
calde de Sort, Llàtzer Civis, va
apel·lar ahir a la prudència i a la
professionalitat del sector per-
què es prioritzi sobretot la segu-
retat dels usuaris.
Civis, que també és president

del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, va explicar a La
Vanguardia que “a mesura que
el cabal ha anat baixant, si recor-

res el riu t’adones de canvis im-
portants, perquè on abans hi ha-
via un possible embarcador, ara
no hi ha res”.
Civis afegeix que el riu també

és ple dematerials i d’àrids dipo-
sitats. “Crec que el sector ha d’es-
tablir els trams més segurs, però
jo crec que el riu s’hauria de revi-

sar i, si cal, dragar-lo perquè hi
ha molts materials acumulats
que no podem veure”.
Al Pallars Sobirà també s’opi-

na que la molta fusta i vegetació
que va baixar per la Pallaresa i
els seus afluents és conseqüèn-
cia de no haver netejat les lleres
quan s’hauria d’haver fet.

Flórido Dolcet, president de
l’associació d’empreses d’esports
d’aventura, assegura que “la segu-
retat és una prioritat per a nosal-
tres”. L’informe diari que indica
les condicions de navegabilitat
del riu ahir recomanava no nave-
gar per la força del corrent però
“els nostres monitors han baixat
en caiac i han inspeccionat al-
guns trams segurs i si demà hi ha
bones condicions, recomanarem
que baixar, potser no en tots els
trams però si es pot, les empreses
són lliures de fer-ho o no”.
Per Dolcet, “està clar que des-

prés d’una riuada com aquesta
no tot pot tornar a ser com abans,
el riu s’està estabilitzant, però no
crec que sigui un impediment
per baixar”.
Es pot recordar que el sector

del ràfting hauria deixat d’ingres-

sar uns 150.000 euros pels viat-
ges perduts durant la tempesta
d’aquesta setmana. Dolcet expli-
ca que les instal·lacions de sor-
tida de les llanxes han tingut
danys de diferent consideració
però que es podrà accedir al riu
sense problemes, tot i que algun
embarcador necessitarà algunes
reparacions.
D’altra banda, l’alcalde de Sort

confia que aquest cap de setmana
el Pallars Sobirà torni a acollir tu-
ristes i els primers estiuejants en
hotels i cases rurals. “LaGenerali-
tat ja està arreglant un tros de car-
retera afectat als voltants d’Isil,
per facilitar-hi l’accés amb cotxe
per contemplar com baixen les
torxes per la muntanya en la nit
de Sant Joan”, va explicar Civis,
que va dir que “estem llestos per
acollir els viatjants”.c

Preocupació pel fet que els canvis
al riu puguin afectar la seguretat

ElGovernprometuna
resposta ràpida a l’Aran

]Aquesta primavera de
temperatures suaus ha
estat la més plujosa des
del 1977 a Catalunya, ja
que al març, l’abril i el
maig les pluges van supe-
rar un 55% els valors nor-
mals (basats en la mitja-
na dels últims 30 anys),
segons l’Agència Estatal
de Meteorologia. El mes
de març, les precipitaci-
ons mitjanes es van desvi-
ar un 142% del valor de
referència.
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