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Una autocaravana aparcada en una zona d’estacionament de Salardú. Al fons s’aprecia el campanar d’Unha.

Les nevades tanquen la Bonaigua per primer
cop abans de començar la campanya d’esquí
Els hotelers del Sobiràmostren la seua indignaciómentre la Generalitat assegura que és unamesura de
seguretat davant del risc d’allaus || El túnel de Vielha, tallat a camions, i diverses vies amb cadenes

CLIMATOLOGIAEFECTESOBRELESCOMUNICACIONS

J.GABERNET/E.FARNELL
❘ NAUT ARAN/ALT ÀNEU ❘ Les intenses
nevades que pateix el Pirineu
des de divendres passat van obli-
gar ahirTrànsit de la Generali-
tat a tancar la circulació per la
Bonaigua, entre el nucli de Ba-
queira i el Refugi delsAres, per
seguretat i davant del risc de cai-
guda d’allaus, després que les
precipitacions hagin deixat més
de mig metre en diversos punts
d’Aran. És la primera vegada
que es prohibeix el trànsit al port
aquesta temporada i es produ-
eix abans de l’inici de la campa-
nya d’esquí, que començarà de-
mà amb l’obertura de Baqueira
i de les pistes de fons de Lles,
Tuixent-laVansa i Sant Joan de
l’Erm; a més de la Molina,Mas-
sella,Vall de Núria iVallter 2000.

La neu, d’altra banda, va obli-
gar també a utilitzar cadenes a
diverses carreteres de laVal, del
Pallars Sobirà i de l’Alta Riba-
gorça (entre elles la resta del
tram de la Bonaigua); a més de
prohibir una altra vegada el tràn-
sit de camions pel túnel deVie-
lha.

El tancament de la Bonaigua
va provocar, com en anteriors
ocasions, les crítiques dels hote-
lers del Pallars Sobirà, que van
assenyalar que “sense inversió
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Un veí d’Esterri neteja un tros de vorera.

La Generalitat fa marxa enrere en el
cànon d’aigua a les granges
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Una associació militar critica que es
vulgui fer fora la soldat de Tremp
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El panell que indica el tancament de la Bonaigua a Aran.
MARTA LLUVICH (ACN)

INCIDÈNCIESVIÀRIES

Carreteres tallades

❚ El port de la Bonaigua va que-
dar tallat des de dos quarts d’una
del matí al tram entre el nucli de
Baqueira i el refugi dels Ares. Un
total de 17 quilòmetres. Entre els
Ares i Esterri va ser obligatori uti-
litzar cadenes. Va quedar també
tallat el trànsit de camions pel tú-
nel de Vielha, encara que aques-
ta restricció es va solucionar a
mig dia.

Amb cadenes
❚ A la C-13 entre Sort i Esterri, en-
tre Baqueira i el Pla de Beret,
d’Esterri a Alòs d’Isil, de Vielha a
Baqueira, de Barruera a Caldes de
Boí, de la L-500 al Pla de l’Ermita,
de Llavorsí a Tavascan i d’Alins a
Àreu. Amesura que va avançar el
dia es va normalitzar la circulació
i no van ser necessàries.

ni actuacions prèvies a les neva-
des, el tancament és del tot pre-
visible”. El portaveu dels em-
presaris turístics de les Valls
d’Àneu, Carles Cortina, va as-
senyalar que aquesta situació es
repeteix cada any i va confiar
que no succeeixi per festes,“per-
què llavors el sector hoteler es

veu més afectat”. I és que l’hi-
vern passat (entre el febrer i el
març), el port va restar tancat
durant un mes (amb llargs perí-
odes seguits) i, precisament, per
evitar que aquesta incidència
s’eternitzi any rere any la Gene-
ralitat ha començat recentment
a col·locar barreres antiallaus.

El president del consell del So-
birà, Llàtzer Sibís, per contra,
va dir que la mesura s’ha pres
per “precaució davant de la
quantitat de neu caiguda”.A Sa-
lardú (Aran) es va acumular mig
metre.

AAran, Pallars iAlta Ribagor-
ça, la neu va caure a partir dels

600metres, amb la qual cosa po-
blacions com Sort, Llavorsí, Ri-
alp o Esterri d’Aneu, entre d’al-
tres, van continuar coberts per
una capa blanca. Les màquines
per retirar la neu van funcionar
durant tota la jornada i per a la
matinada passada les previsions
apuntaven a més neu.

Unamàquina llevaneu neteja el tram de carretera entre la Guingueta i Esterri d’Àneu.
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