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e MAD jQUES La planta de tractament de residus Fraga inicia obres del seu primer 
~ de I'Ait Urgell costara 4 milions. alberg, que obrira aquest any. 
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TEMPS CONSEQÜENCIES 

La pluja desborda fins a deu barrancs al 
Baish Aran, que inunden I'N-230 a Les 
Les precipitacions del cap de setmana i el desglac; neguen torrents secs durant anys 11 El risc d'allaus 
r o · e~ ~onse Gene emana. hm ar achvitats de muntanya 

. 

-
Els bombers van controlar durant tota la jornada que I'N-230 no quedés inundada per l'aigua. A Les (foto dreta) i Bossost es van desbordar barrancs afluents de la Garona. 

MAR(A MOLINA 
1 BOSSOST/LES 1 Les pluges registra
des durant el cap de setmana i, 
en especial, des de la nit de diu
menge i tot el dia d'ahir van des
bordar una desena de barrancs, 
molts deis quals secs des de fa 
anys, al Baish Aran. Van inun
dar carrers i van afectar serveis 
basics pero no es van registrar 
danys personals. L'aigua va ne
gar l'N-230 al seu pas perLes, 
per la qua! cosa es va haver de 
donar pas alternatiu a la carre
tera des de primeres hores del 
matí, encara que no va arribar 
a tallar-se, segons va informar 
Transit. Quatre dotacions deis 
Pompiers d'Aran van treballar 

durant tota la jornada per recon
duir cabals i minimitzar l'afec
tació. Es van arribar a registrar 
fins a 66litres permetre quadrat 
a Bossost (vegeu les claus). Les 
precipitacions en cotes baixes, 
entre 600 i 800 metres, també 
van fondre la neu acumulada, 
cosa que va agreujar el proble
ma. A Bossost es van desbordar 

SERVEIS BASICS 

El cabal de barranc de 
Sant Antóni va destrossar 
un deis dos diposits 
d'aigua potable de Les 

cinc torrents afluents de la Garo
na i a Les, cinc més. En aquesta 
població el cabal del barranc de 
Sant Antoni va destrossar un 
deis dos diposits d'aigua de boca, 
encara que el subministrament 
esta garantit per l'altre, que es 
proveeix de fonts naturals. La 
Garona va arribar a portar 100 
metres cúbics d'aigua per segon. 
A última hora de la tarda el ca
bal a l'estació de Bossost era de 
74,8 metres cúbics per segon, per 
la qua! cosa no presenta va perill 
al seu pas per Aran, segons els 
alcaldes de Bossost i Les, Ama
dor Marqués i Andreu Cortes, 
respectivament, tot i que sí que 
es va desbordar a Saint-Béat, 

Alumnes de la ZER Urgellet van estrenar ah ir el program~ d'Esport Blanca l'estació de Masella. 

passada la frontera amb Fran
c;a, on sí que va inundar carrers. 

Protecció Civil de la Gene
ralitat va activar la prealerta 
de l'Inuncat davant les avingu
des i també es va fixar el risc 
d'allaus en nivell4 sobre S, que 
roan té tancats el port de la Bo
naigua i l'accés al Pla de Beret. 
A més, també es van registrar 
importants ratxes de vent que 
van arribar als 124 quilometres 
per hora al Sobira i van obligar 
a tancar les estacions d'esquí 
de Boi (149) i Espiilt i les zones 
altes de la resta. El Conselh va 
recomanar limitar les activitats 
a la muntanya. Es preveu que les 
pluges remetin avui. 

EDUCACIÓ ESQUÍ 

LESCLAUS 

Precipitacions a Aran 
1 Bossost va registrar fins a 66 
litres per metre quadrat; Arties 
60 litres i Vielha, 41. 

Vents 
1 Van ser de 124 quilometres 
per hora a Espot, 149,8 a Boí, 
100 a Port del Comte, 65 a Al
gerri i 63 a Lleida. 

Garona 
1 Després de recollir cabals deis 
barrancs de Baish Aran es va 
desbordar aigües avall a Fran~a. 

Comen~a el programa 
d'esquí escolar al Pirineu 
C.SANS 
1 LA SEU 1 Un grup de divuit alum
nes de la ZER Urgellet, integra
da per les escales d'Alas, Cas
tellciutat i el Pla de Sant Tirs, 
van iniciar ahir les classes del 
programa Esport Blanc Esco
lar amb una sessió d'esquí alpí 
a l'estació de Masella. La meteo
rología va obligar ahir a ajornar 
les sessions per als trenta-vuit 
alumnes del Sobira a Tavascan. 
En aquesta novena edició par
ticiparan 2.580 alumnes, dels 

quals 1.262 són estudiants d'es
coles lleidatanes. La iniciativa 
incorpora els esports de neu al 
currículum escolar deis alumnes 
de tercer i quart de Primaria de 
les comarques del Pirineu i hi 
participaran tretze ZER i qua
ranta-nou centres repartits en
tre les nou comarques. Alumnes 
del Jussa i la Seu preveuen ini
ciar avui les classes a Tavascan 
i Sant Joan de l'Erm, respecti
vament. La resta de centres ho 
fara a partir del di.a 14. 
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