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Tallada l'N-230 una altra vegada 
1 

per una esllavissada entre el Pont 
de Suert i el Pont de Montanyana 
Van caure entre 400 i 500m3 de roques~ poc després que 
passés sortia del Pont un bus que va de Vielha a Barcelona 
El Pont de Suert 
N.CASTELLS/O.B./ACN 

L'esllavissada que hi va haver 
aquest dimarts a primera ho
ra del matí al quilometre 114 
de I'N-230 va deixar entre 400 i 
500 metres cúbics de roques a la 
carretera. El despreniment es va 
produir a la zona del panta d'Es
cales, terme de Santorens, del 
municipi de Sopeira (Ribagon;a). 
L'esllavissada va ser cap a les 5.20 
hores. Hi havia poc transit pero a 
les 5.45 hores sortia del Pont de 
Suert !'autobús que va de Vielha 
a Barcelona. Segons informacions 
de la Guardia Civil, a la tarda van 
visitar la zona tecnics geolegs de 
Lleida per comprovar l'estabilitat 
de la muntanya d'on es van des
prendre les roques. La carretera 
va estar tallada entre el P-ont de 
Suert i el Pont de Montanyana i, 
per tant, els vehicles que volien 
anar o tornar de la Val d'Aran 
s'havien de desviar. 

Els desviaments s'havien de 
ter per la C-1311 en sentit nord 
cap a Tremp, i per I'N-260 cap a 
la Pobla de Segur en sentit sud. 
Maquinaria pesant treballa a la 
zona per esmicolar i retirar les 
roques de grans dimensions. La 
circulació de vehicles entre el 
Pont de Suert i el Pont de Mon- · 
tanyana es va reabrir una vegada 
es va poder retirar una bona part 
de les roques que van caure. Va 
estar totalment tallada de 5.30h 
a les 13.30h. Segons va informar 
el Servei Catala de Transit, es va 
donar pas alternatiu amb sema
fors al punt afectat, el quilometre 
114. El trimsit que venia Vielha el 
desviaven per I'Eix Pirinenc cap 
Bonansa o cap a la Pobla de Se
gur. Els que venien de Lleida els 
desviaven a Pont de Muntanyana 
cap a Tremp. 

Cal recordar que a principis del 
mes d'agost d'aquest any, aques
ta carretera va quedar tallada 
després que una esllavissada de 
roques deixés bloquejada !'en
trada d'un deis túnels d'Escales 
en els dos sentits de la marxa del 
punt quilometric 111. Les roques 
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La pluja perd 
'pistonada a 
la demarcació 
amb poca aigua 
registrada 
A diferencia de dilluns, on l'ai
gua i la neu van ser les prota
gonistes, ahir dimarts es van 
registrar peques precipitaci
ons a la demarcació de Llei
da. Bona part de l'aigua es va 
concentrar a les comarques 
de les Garrigues i al Segria. 
Alguns deis municipis on va 
ploure més van ser Alcarras, 
amb 3,4 mm; Torres de Segre, 
amb 3,1mm; Seros i Maials 
amb 3mm. A la resta de muni
cipis de la demarcació la pluja 
no es va deixar veure o ho va 
fer durant molt poca estona i 
amb poca intensitat. 
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van caure sobre el ferm a mitja 
tarda, a causa de les fortes pluges 
i van ta llar el pas deis ve hieles en
tre Sopeira i Pont de Suert, en un 
punt on la carretera discorre entre 
Catalunya i Aragó. Des de la part 
catalana de la via, el trimsit es va 
haver de desviar per I'N-260, I'Eix 

Pirinenc, passant pel port de Per
ves, mentre que des de !'arago
nesa es va fer per Bonansa i Pont 
de Montanyana. Durant el vespre 
i la nit, una excavadora va anar re
tirant els roes, fins que al voltant 
de les 21.30 es va restablir parci
alment el pas. És per aixo que, des 

de Junts van reclamar ahir que' 
I'Estat traspassi les competencies 
de I'N-230 i de I'N-260 "no només 
per parlar d'oportunitats, sinó per 
viure segurs". El vicealcalde de la 
Seu i diputat, Jordi Fabrega, va 
lamentar que "cada dos per t res 
hi ha aquests despreniments i, 

aquest cop, almenys, sense vícti
mes personals". En aquest sentit, 
va apuntar que "és inadmissible" 
que aixo passi i que "no pot ser 
que amb 40 anys no s'hagi fet res 
en aquestes carreteres i, quan cai
gui una nevada, ens torni a passa r 
una altra vegada". 
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