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El tren de la Pobla s'estavella
contra una esllavissada entre Àger i
Santa Linya
No hi han hagut danys personals i Ferrocarrils ofereix un servei substitutori en
autobús entre la Pobla de Segur i Balaguer

El tren s?ha estavellat contra les roques | Cedida a ND

Una esllavissada de roques ha deixat atrapat i inoperatiu el tren de la Pobla de Segur entre Àger i
Santa Linya, a la Noguera, segons han confirmat a NacióDigital fonts de Ferrocarrils de la
Generalitat (http://fgc.cat) (FGC). Els fets han tingut lloc en el primer servei d'aquest matí, en
direcció nord, i no hi ha hagut ferits, malgrat la topada hagi estat forta i el tren hagi descarrilat. No
obstant això, s'ha hagut d'evacuar les dues persones que viatjaven al tren, el maquinista i una
passatgera.

Molts ànims i força als companys d'@FGChttps://twitter.com/FGC?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
. Avui
serà un dia complicat.
Muchos ánimos y fuerza a los compas de @FGC
(https://twitter.com/FGC?ref_src=twsrc%5Etfw) . Será un día complicado.
Línea Lleida-La Pobla. pic.twitter.com/AF8Fl7rgL6 (https://t.co/AF8Fl7rgL6)
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? Maki (@Maquinistilla) March 12, 2021
(https://twitter.com/Maquinistilla/status/1370289173207379968?ref_src=twsrc%5Etfw)
Com a conseqüència de l'accident, FGC ofereix un servei substitutori en autobús entre la Pobla de
Segur i Balaguer. Segons ha informat FGC, l'esllavissada ha tingut lloc en un punt de difícil accés
i que està protegit amb malles. Això fa pensar que el despreniment de roques hagi estat provocat
per un moviment de la muntanya. El tren, com es pot comprovar a les imatges, ha descarrilat, tot
i que no ha bolcat.
Fins el punt de l'accident s'hi han desplaçat tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(http://icgc.cat) (ICGC) per tal d'avaluar els danys i inspeccionar l'esllavissada. Les tasques se
centren ara en verificar els danys que ha sofert el tren, retirar les pedres i netejar la via.
Posteriorment es farà un anàlisi del talús afectat, es tornarà a protegir tot i es s'encarregarà un estudi
per conèixer les causes exactes de l'esllavissada.
Segon accident en 14 mesos
Aquest és el segon accident greu que pateix el tren de la línia Lleida-la Pobla en els darrers 14
mesos. El gener de l'any passat, un dels dos combois va topar amb una altra esllavissada
registrada a Àgerhttps://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12277/tallada-linia-pobla-xoc(
tren-contra-roques) , provocada pel temporal Glòria. Això va deixar aturat durant vuit mesos
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/13613/tren-pobla-recupera-servei-entrebalaguer-pobla-segur) el servei de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur.
En aquesta ocasió, segons FGC, encara és aviat per fer un calendari sobre el restabliment del
servei ferroviari.
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