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La carretera C-13 no reobrirà
almenys fins diumenge a la tarda
La via està bloquejada per una esllavissada des de ahir a les 20h i 11 dels 15
municipis del Pallars Sobirà es troben incomunicats pel sud

Tècnics revisant el punt on s?ha produït l?esllavissada | Lionel Pla

El conseller de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/ca/inici) , Damià Calvet, preveu
que les obres de desenrunament a la C-13 s'allargaran tot el cap de setmana i que la via no es
podrà reobrir "almenys fins diumenge a la tarda". La C-13 porta des de divendres a les 20h tallada
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12167/tallada/c13/entre/llavorsi/rialp/continues/esllavissades/roques) entre Rialp i Llavorsí per una esllavissada
de roques. "Estem treballant molt ràpidament i intentarem escurçar hores al rellotge. Però les
previsions són que es podria donar pas alternatiu a la zona demà cap al tard", ha pronosticat Calvet.
El despreniment de roques es va produir ahir a les 20h de la tarda al quilòmetre 141,5 de la C-13,
a la zona coneguda com la moleta de Roní, tot i que al migdia ja es va haver de donar pas
alternatiu a la circulació per esllavissades de roques en aquest mateix punt. Els tècnics que van
treballar ahir durant hores per restablir la circulació no van poder garantir la seguretat del trànsit,
motiu pel qual es va optar per tallar la via, ja que durant la tarda va continuar baixant material de
la muntanya.
Per sort, els despreniments més importants no van atrapar cap vehicle ni van provocar cap
accident. En aquests moments el trànsit es desvia per vies alternatives, segons el Servei Català de
Trànsit http://transit.gencat.cat/ca/inici/)
(
, i 11 dels 15 municipis del Pallars Sobirà es troben
incomunicats pel sud. Per accedir i sortir de Llavorsí per aquesta zona cal donar un tomb de més
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de 100 quilòmetres per la N-260, creuant el Pont de Suert i Vielha passant pels ports de Perves,
Viu de Llevata i de la Bonaigua.

El conseller @damiacalvet (https://twitter.com/damiacalvet?ref_src=twsrc%5Etfw) és a la zona
de les esllavissades que afecten la C-13 per seguir els treballs que els tècnics i operaris estan
duent a terme per netejar el pendent de la muntanya i la calçada, i assegurar que la carretera es
pot obrir al trànsit. pic.twitter.com/72MaQYj85O https://t.co/72MaQYj85O)
(
? Territori (@territoricat) December 28, 2019
(https://twitter.com/territoricat/status/1210868644558901248?ref_src=twsrc%5Etfw)
Calvet, que ha visitat la zona aquest matí, ha recordat que tot i aquest incident la comarca ?no està
aïllada, perquè es pot anar pel Port de la Bonaigua i la Val d'Aran, però certament la mobilitat està
molt condicionada. El conseller ha demanat ?disculpes? als ciutadans de la zona i als visitants, i
ha exposat que s'estudiarà si cal prendre ?solucions més definitives, que ens permetin que en
aquest punt no hi hagi afectacions d'aquest tipus mai més?.
Calvet ha manifestat que el Departament de Territori ha destinat aquest any 2 milions d'euros al
programa ordinari de manteniment de carreteres en aquesta zona ?i per a l'any vinent hi ha una
previsió d'incrementar el pressupost fins als 2,7 milions?. El conseller ha indicat, però, que no el
?risc zero no existeix? i que, concretament en aquest punt, ?estem en una carretera que és un
fons de vall i la muntanya es mou?.
A banda de l'afectació que el tall provoca als propis veïns i veïnes dels municipis de la zona, el
sector turístic del Pallars Sobirà també s'ha vist afectat per aquests despreniments i tem greus
pèrdues econòmiques en plena campanya nadalenca i d'alta afluència de visitants. Hores d'ara,
l'accés a l'estació d'esquí de Port Ainé (http://portaine.cet) està garantit, però els conductors han de
fer una volta de més tres hores a través de l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran per anar a les valls
d'Àneu, a la vall de Cardós i i a la Vall Ferrera, on hi ha les estacions d'esquí d'Espot
(http://espotesqui.cat) , Tavascan (http://tavascan.net) i Virós Vallferrera.
TRÀNSIT: Consulta les incidències viàries en temps real
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/transit)
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