
Sant Llorenç de Montgai reclama  
“no ser oblidats” després dels 
danys de la borrasca ‘Glòria’
L’aigua ha fet caure “un centenar d’arbres” del camí de la Ribera 
del nucli i es comencen a recollir les valoracions dels afectats
Els municipis han començat 
a fer les primeres 
valoracions dels danys que 
han patit per culpa de la 
borrasca Glòria. Entre ells: 
Sant Llorenç de Montgai, 
que fa una reivindicació 
clara: “Que no caiguem en 
l’oblit”. 

Sant Llorenç de Montgai
JUDIT CASTELLÀ
En aquest nucli, que forma part 
de Camarasa, la borrasca ha fet 
estralls al camí de la Ribera, on 
han caigut “un centenar d’ar-
bres” segons explica el seu al-
calde, José Ruiz. Davant d’això, 
Ruiz demana que “no siguem 
oblidats” i lamenta que “no hi ha 
hagut planificació, previsió ni ges-
tió”. En aquest sentit, afirma que 
“ens hem sentit abandonats, en-
tenem que el Maresme i el Delta 
de l’Ebre són prioritaris, però que 
no s’oblidin de nosaltres perquè 
la marxa d’una família en un nu-
cli com el nostre té més afectació 
que en una ciutat”. 

Encara amb el record dels ai-
guats de l’octubre, que també 
van fer mal en aquesta zona pro-
tegida, els veïns es plantegen fer 
una “plantada d’arbres cap a la 
primavera” per millorar la zona. 
Tot i que denuncia la manca de 
resposta institucional, José Ruiz sí 
que agraeix a la Diputació de Llei-
da el seu compromís amb el nucli. 

AVALUACIÓ DELS DANYS

Amb la borrasca ja passada 
i encara sense haver cobrat els 
ajuts dels aiguats de l’octubre, les 
institucions implicades comen-
cen a treballar per recaptar totes 
les dades. La Diputació ha dema-
nat als consistoris que els facin 
arribar les valoracions, de la ma-
teixa manera que la Subdelegació 
i el Govern. En aquest darrer cas, 
de moment han rebut 75 respos-
tes, en què es descriuen els danys 
patits però “sense quantificar va-
loracions concretes”, segons ex-
pliquen fonts de la delegació a 
Lleida.

El temporal també ha tingut 
conseqüències als centres 
escolars. Concretament a 
Lleida, un total de 31 centres 
educatius s’han vist afectats 
per l’aigua amb desperfectes 
valorats en gairebé 520.000 
euros. D’altra banda, l’Ajun-
tament d’Alcarràs ha quantifi-
cat en 73.000 euros els danys 
causats pels aiguats del mes 
d’octubre. Són danys i des-
perfectes en instal·lacions 
municipals. A aquests danys, 
s’hauran de sumar ara, tam-
bé, els de la borrasca Glòria 
de la setmana passada. 

Desperfectes de 
520.000 euros 
en escoles a la 
demarcació  
pel temporal

FOTO: José Ruiz / Imatge de la situació actual en què es troba el camí de la Ribera, a Sant Llorenç de Montgai

Els accessos al congost de Mont-
rebei (des de Corçà, La Masieta i 
des d’Aragó) continuen tancats, 
després que ahir els geòlegs de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. Segons va infor-
mar agents rurals, els accessos 
continuaran tancats a l’espera 
que l’Institut elabori les conclu-
sions. 

La vintena de veïns d’Hortone-
da, al Pallars Sobirà, es troben 
incomunicats des del diumenge 
a les onze del matí pel risc de 
despreniment d’una pedra de 

90 tones a la carretera d’accés al 
poble. Els darrers dies, aquesta 
roca s’ha mogut entre 5 i 10 me-
tres i el perill ha portat a tancar 
la via per prevenció.

Mont-rebei, tancat fins a les 
conclusions dels geòlegs

Hortoneda queda aïllada pel risc 
que caigui una pedra de 90 tones
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