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VALD’ARANUNMESDELARIUADA

H. CULLERÉ/J. DE MONER
❘ VIELHA ❘ Una dita popular adver-
teix: el riu baixa sempre amb les
escriptures sota el braç. Els ara-
nesos deuen pensar que aquest
és el fet més provat del que va
passar el 18 de juny, fa un mes,
quan les aigües de la Garona es
van menjar bona part dels re-
volts que van trobar en tot el seu
traçat per laVal d’Aran. Un mes
després, els aranesos intenten
restablir la normalitat i confien
a recuperar l’afluència de turis-
tes aquest pròxim agost.

El 18 de juny, l’acumulació
del desgel i les pluges de princi-
pis de juny van col·lapsar un riu
atlàntic amb un cabal mitjà his-
tòric que se situa sobre els 17
metres cúbics d’aigua per segon
(segons l’estació d’aforament de
Bossòst, ara desapareguda). En
èpoques d’estiatge, el cabal bai-
xa fins als 8 o 10 metres cúbics
per segon, segons la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre.Vist
el que va passar aquell dia, els
hidròlegs calculen que la Garo-

Aranmarxa cap a la normalitat i
preveu recuperar el turisme a l’agost
Administracions i particulars invertiran més de 100 milions en la recuperació

El desbordament del riu Garona ha canviat l’aspecte de la Val d’Aran en molts sentits. La recuperació de les principals

comunicacions ha obligat a desplegar desenes de màquines per tota la vall, però encara hi queda molt per fer. Els

danys superen els 100 milions i el sector turístic confia que a l’agost es recuperi la normalitat.

Un grup de turistes d’Almeria de visita aquesta setmana per la Val d’Aran passa al costat d’una de les cases que es va emportar la força de l’aigua de la Garona a Arties.
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na va arribar aquell dia a un ca-
bal d’entre 300 i 400 metres cú-
bics d’aigua per segon. La força
amb la qual van córrer aquestes
aigües des de les cinc de la ma-
tinada i durant hores va arrasar
diversos habitatges, càmpings,
ponts i torres elèctriques. Pistes
forestals i trams de carreteres
com la Nacional 230 o la C-28

(principals vies de connexió en-
treAran,Catalunya i França) van
desaparèixer i més de 300 ara-
nesos van haver de ser evacuats
de casa per reduir riscos. Però
no hi va haver víctimes i aques-
ta és la gran diferència amb al-
tres inundacions igual d’excep-
cionals com la del 1963. L’aigua
de la Garona encara brama amb

força un mes després; per exem-
ple, aArties, on l’arrossegament
de sediments ha elevat entre mig
metre i un metre el llit del riu
(cosa que comporta més risc da-
vant de l’arrossegament de ve-
getals o una altra possible cres-
cuda). Els danys es compten per
milions.

Al sector públic, per exemple,

■ La Noguera Pallaresa va
sortir també del curs al Pallars
Sobirà i va causar nombrosos
danys, encara que amb molta
menys intensitat que el que
va fer la Garona aAran. L’al-
calde de Sort i president del
consell, Llàtzer Sibís, va ex-
plicar ahir que només els ser-
veis municipals afectats van
registrar danys per valor de

més de 3 milions d’euros. En-
tre d’altres, carrers i carrete-
res locals o col·lectors. “Tot
està a punt”, va assenyalar Si-
bís, amb l’excepció de l’accés
al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes per Espot, que encara és
provisional, i els del Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu iAran,
“en què es treballa amb inten-
sitat”.

Pel que fa al riu, del qual vi-
uen nombroses empreses de
ràfting, els ajuntaments n’han
netejat els punts més perillo-
sos, a l’espera d’una actuació
de més abast de la CHE. “La
riuada va fer menys mal per-
què els alcaldes s’han preocu-
pat, des del 1982, de fer de-
fenses fluvials a tota la Palla-
resa”, va assenyalar Sibís.

ALTRESCOMARQUESAFECTADES

Mésde3milionsendanysmunicipals al Pallars

l’afectació hidrològica suma 4,1
milions, segons la CHE, i la de
serveis municipals (carrers i car-
reteres o col·lectors, entre d’al-
tres) uns altres 4,2, segons va
avançar ahir el vicesíndic
d’Aran, Luis Carlos Medina. Fo-
ment podria haver d’invertir-
hi 30 milions més, 5 més la Ge-
neralitat per a la C-28 i 7 mili-
ons costarà reposar els sistemes
de sanejament de l’aigua a tota
la Val. A més, el Consorci de
Compensació d’Assegurances
ha rebut 2.330 sol·licituds d’in-
demnització dels aranesos, que,
segons les estimacions, tindrien
un cost de 49 milions d’euros.
En total,més de 100milions per
reparar els danys. De totes
aquestes actuacions, s’han recu-
perat els subministraments que
es van perdre durant les riuades
(telèfon, llum i aigua) i les car-
reteres s’estan rehabilitant (la
N-230 podria obrir la circulació
a camions articulats aquest cap
de setmana).

No obstant, hi ha altres
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